
 
 
 

 
รายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Action Learning Project) 
 
 

เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่างประเทศของทีมประเทศไทย  

สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน : ศึกษาพื้นที่จังหวัดตรัง” 
 
 

จัดท าโดย นักบริหารการทูต รุ่นที่ ๑๑ 
 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ 

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ  
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ 
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เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่างประเทศของทีมประเทศไทย  

สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน : ศึกษาพื้นที่จังหวัดตรัง” 
 

จัดท าโดยกลุ่มที่ ๑ ประเด็น มีความมั่นคง (Security) 

 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการฑูต รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ 
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ  

ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ 



 

รายงานการศึกษากลุม 
(Group Action Learning Project) 

 
เรื่อง การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การต่างประเทศของทีมประเทศไทย  

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

จัดทําโดย กลมุที่ ๑ ประเด็นมีความมั่นคง (Security) 
 

นายธรรมรัตน์ รัตนมณี 
นายฤชา วราทร 

นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล 
นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา 

นายรัชภูมิ บุญรอด 
นายทวีโชค พงษ์ดี 

นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล 
นางสาวแสงดาว อารีย์ 

นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ 
นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ 
 

กระทรวงต่างประเทศ 



หลักเกณฑ์การประเมินผลรายงานการศึกษากลุ่ม 
  รายงานการศึกษากลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ส าเร็จการฝึกอบรม โดยก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินไว้ ดังนี้ 
๑. ผู้ประเมิน : ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์ (G๑) มีความมั่นคง 
๒. วิธีการ : แต่ละกลุ่มจัดส่งรายงานการศึกษากลุ่มภายในระยะเวลาที่ก าหนด และน าเสนอในลักษณะการ
เสวนาสรุปผลการศึกษาพ้ืนที่แบบบูรณาการการเรียนรู้ โดยผู้แทนทุกกลุ่มต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นที่ศึกษาและผู้สนใจทั่ วไป ตามวันและ
เวลาที่หลักสูตรก าหนด 
๓. หลักเกณฑ์การผ่านการประเมิน : รายงานมีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องตามโครงสร้างที่ก าหนด ได้รับคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะผ่านการประเมิน 
๔. ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก (ร้อยละ) คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อควร
ปรับปรุง 

๑. เนื้อหารายงาน 
๑.๑ สภาพทั่วไปและความส าคัญของ

ปัญหาพื้นที่ท่ีท าการศึกษา 
๑.๒ ผลการศึกษาตามประเด็นปัญหา 
๑.๓ บทวิเคราะห์ผลการศึกษา 
๑.๔ การสั ง เคราะห์และสรุปผล

การศึกษา 
๑.๕ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(๘๐) 
๑๐ 

 
๑๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
๒๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๘ 
๑๘ 

 
๑๘ 

 

๒. การน าเสนอรายงาน และการตอบ
ประเด็นค าถาม 

๒๐ ๒๐  

รวม ๑๐๐ ๙๔  
 

  ทั้งนี้ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะน ารายงานการศึกษากลุ่มขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ http:/mfa.go.th/dvifa/th/training/4946 เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 เกาะลิบงและเกาะสุกรเป็นพ้ืนที่ในการบริหารของจังหวัดตรัง มีลักษณะที่โดดเด่นคือ เกาะ
ลิบงเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพ้ืนที่ ๒๕,๐๐๐ ไร่ รอบๆ เกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็น
อาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ก าลังจะสูญพันธุ์ ในขณะที่เกาะสุกรมีสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมี
ศักยภาพที่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญต่อไปในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวชุ มชนเชิงอนุรักษ์ 
(community-based eco-tourism) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ส าคัญ อาทิ แตงโมเกาะสุกร ควายทะเล 
ฯลฯ ซึ่งทั้งสองเกาะมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก และสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชนบนเกาะทั้งสองอยู่แบบเรียบง่าย จึงมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์  
  จากการลงพ้ืนที่ของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๑๑ เพ่ือศึกษา
สภาพปัญหาบนเกาะทั้งสอง พบว่า แม้ว่าทั้งสองเกาะจะมีศักยภาพมาก และชุมชนมีความเข้มแข็งใน
ระดับหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม แต่ก็ก าลังประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ ซึ่งล าพังชุมชนคงไม่สามารถ
แก้ไขหรือจัดการได้ด้วยตนเอง จึงจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และหากปล่อยไว้เนิ่นนาน สภาพปัญหาจะยิ่งหนักหน่วงขึ้นไปอีก ทั้งนี้ ประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญ อาทิ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ปัญหาการลักลอบท าประมงผิดกฎหมาย
โดยเรือนอกพ้ืนที่ (เกาะสุกร) การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (ธนาคาปูม้าบนเกาะสุกร) ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาแหล่งน้ า ปัญหาขยะทางทะเล และการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา รวมถึงปัญหาพ้ืนที่ทับ
ซ้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ชาวบ้านบนเกาะทั้งสองประสบอยู่อย่างมาก และส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและการขยายโอกาสและความเจริญของท้องถิ่น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนา และความม่ันคง มั่งค่ังของชุมชน 
  การด าเนินการที่อาจเริ่มได้ในทันที อาทิ การบริหารจัดการระบบการท่องเที่ยวบนเกาะลิบง 
ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งหญ้าทะเล (พบที่ลิบง ๑๒ ชนิดจาก ๑๓ ชนิดในประเทศไทย) 
และพะยูน (๑๘๕-๒๐๐ ตัว) โดยจังหวัดอาจพิจารณายกระดับพะยูน หรือ มาเรียม เป็น premium 
product ซึ่งนอกจากจะสามารถสร้างอาชีพเสริมส าหรับชุมชนในพ้ืนที่แล้ว ยังจะท าให้ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดจากการท่องเที่ยว อาทิ การท าให้เกาะลิบงเป็นศูนย์กลางของการชมพะยูน โดย
ก าหนดปริมาณนักท่องเที่ยว และจ ากัดฤดูกาลที่สามารถเยี่ยมชมได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้
เรือต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพะยูน และต่อหญ้าทะเล หรือใน
กรณีเกาะสุกร จังหวัดตรังสามารถใช้วิธีการบริหารจัดการขยะในรูปแบบ 3Rs ที่เกาะสุกรมีแนว
ทางการด าเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการเป็นศูนย์เรียนรู้
หรือ Learning Center เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค
อาเซียนได้ อีกทั้งเป็นโอกาสในการเป็น supply chain ให้กับเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สามารถสร้าง
รายได้เพ่ิมให้ประชาชนในเกาะได้อีกทางหนึ่ง และเป็นช่องทางที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ระหว่างประเทศด้วยการบูรณาการ ประสานงานและการยกระดับความร่วมมือของภาครัฐในระดับ
จังหวัดและระดับท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึนจะเป็นกลไกส าคัญและเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน และเติมเต็มศักยภาพของชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุปสรรคและความท้า



ข 
 

ทายต่าง ๆ ทั้งที่ประสบอยู่และที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเกาะลิบงและเกาะสุกรสามารถ
เสริมสร้างและต่อยอดเศรษฐกิจของจังหวัดตรังได้อย่างเป็นรูปธรรม และด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างเป็นระบบจะยิ่งสร้างมูลค่าและความยั่งยืนให้ทรัพยากรเหล่านั้น และความมั่นคงของ
ชุมชนจะเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัด เพ่ือให้สามารถร่วมกันก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่วแน่และ
เข้มแข็ง ดังนั้น ความร่วมมือของภาครัฐบนพ้ืนฐานของความเข้าใจ จริงใจ และการเอาใจใส่
ด าเนินการอย่างจริงจังจะเป็นการเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดตรังให้เติบโตอย่ างมีคุณภาพ
สมดุล และยั่งยืน   
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สารบัญ 
 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญภาพ  ง 
ส่วนที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ ๑ 
 ๑.๒ ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และความส าคัญของพ้ืนที่ ๒ 
 ๑.๓ ประเด็นศึกษาหลักเรื่อง มีความม่ันคง (Security) ๔๔ 
ส่วนที่ ๒ ผลการศึกษาพ้ืนที่  
 ๒.๑ ประเด็นปัญหา บทวิเคราะห์ผลการศึกษาความม่ันคงด้านทรัพยากร ๕๒ 
 ๒.๒ ประเด็นปัญหา บทวิเคราะห์ผลการศึกษาความมั่นคงด้านอาหาร อาชีพ

และคุณภาพชีวิต 
๕๒ 

 ๒.๓ ประเด็นปัญหา บทวิเคราะห์ผลการศึกษาความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ๕๒ 
ส่วนที่ ๓ บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 ๓.๑ การสังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา ๕๔ 
 ๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๕๔ 
บรรณานุกรม ๕๗ 
ภาคผนวก  
 ๑. ก าหนดการลงพ้ืนที่ตามประเด็นศึกษา ๕๘ 
 ๒. รายชื่อสมาชิก อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัยประจ ากลุ่ม ๕๙ 
 ๓. ประมวลภาพ ๖๐ 
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สารบัญตาราง 
 
 หน้า 
ตารางที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรเกาะลิบง ๓๓ 
ตารางที่ ๒ ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ๓๖ 
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สารบัญภาพ 

 
 หน้า 
ภาพที่ ๑ แผนที่จังหวัดตรัง ๑ 
ภาพที่ ๒ แผนที่ตั้งเกาะสุกร ๑๒ 
ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงพ้ืนที่ของเกาะลิบง ๓๐ 
ภาพที่ ๔ สภาพพ้ืนที่เกาะลิบง ๓๑ 
ภาพที่ ๕ ท่าเทียบเรือบ้านพร้าว ๓๕ 
ภาพที่ ๖ ท่าเทียบเรือบ้านเกาะมุกด์   ๓๕ 
ภาพที่ ๗ ท่าเทียบเรือบ้านมดตะนอย ๓๕ 
ภาพที่ ๘ ท่าเทียบเรือหลีกภัย ๓๖ 
ภาพที่ ๙ ท่าเทียบเรือบ้านเจ้าไหม ๓๖ 
ภาพที่ ๑๐ การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ๔๐ 
ภาพที่ ๑๑ พิธีการแต่งงาน(นิกะฮ์) ๔๐ 
ภาพที่ ๑๒ วันฮารีรายอ ๔๐ 
ภาพที่ ๑๓ การแต่งกายช่วงเทศกาล ๔๐ 
ภาพที่ ๑๔ การเลี้ยงกุ้งมังกร ๔๑ 
ภาพที่ ๑๕ การเลี้ยงปลากระพง ๔๑ 
ภาพที ่๑๖ การท าไซปลา ๔๑ 
ภาพที่ ๑๗ การต่อเรือประมง เรือหางยาว ๔๑ 
ภาพที่ ๑๘ แผนที่เกาะลิบง ๔๒ 
ภาพที่ ๑๙ ความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิต ๔๖ 
ภาพที่ ๒๐ ขยะไมโครพลาสติก ๔๙ 
ภาพที่ ๒๑ พ้ืนที่ศึกษา ๕๑ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 
จังหวัดตรัง 
 ๑.๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยูทางภาคใตฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย  ตั้งอยูภาคใตฝั่ง
ตะวันตกติดกับทะเลอันดามันแหงมหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๔,๙๑๗.๕๑๙ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๓,๐๐๘,๔๐๐ ไรมีขนาดพ้ืนที่ใหญเป็นล าดับที่ ๔ ของภาคใต และล าดับที่ ๓๓ ของประเทศ 
อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางสายเพชรเกษม ๘๒๘ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ฝั่งทะเลตลอดแนวเขต
จังหวัดยาว ๑๑๙ กิโลเมตร ประกอบไปดวยเกาะนอยใหญจ านวน ๔๖ เกาะ โดยมีเกาะที่ส าคัญ เชน 
เกาะลิบงซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญที่สุด เกาะมุก เกาะกระดาน เป็นตน โดยมีอาณาเขตติดตอจังหวัดตางๆ 
ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 
จังหวัดกระบี่ 

ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน   
มหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัด 
กั้นอาณาเขต) 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน  
มหาสมุทรอินเดีย 

๑.๑.๒ ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ   ภาพที่ ๑ แผนที่จังหวัดตรัง 
สภาพพ้ืนที่สวนใหญโดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่ า ๆ สลับดวยภูเขาใหญเล็กกระจัด

กระจายอยูทั ่วไป พื้นที ่ราบเรียบมีจ านวนนอยซึ่งใชเพาะปลูกขาว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขา
บรรทัดยาวจากเหนือจรดใต และเป็นเสนแบงเขตแดนระหวางจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่ปุา
ประมาณรอยละ ๒๐ ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพปุาเป็นปุาดิบชื้นส าหรับพ้ืนที่ที่อยูติดกับทะเลมีปุาชายเลน
ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณแ 

๑.๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 ๑) ฤดูกาลจังหวัดตรังตั้งอยูในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน มีอากาศรอน โดยมี

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปี มีฝนตกชุกอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผาน 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ท าใหภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแหงแลง 
สวนภาคใตตอนบนจะมีฝนตกชุก  เพราะมรสุมไดพัดผานอาวไทย ส าหรับตรังอยูทางฝั่งตะวันตกไดรับ
อิทธิพลของลมนี้นอยจึงมีฝนตกเพียงเล็กนอย สวนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งจะ
พัดผานมหาสมุทรอินเดีย สงผลใหจังหวัดตรังซึ่งตั้งอยูในดานรับลมมีฝนตกชุก จังหวัดตรังมี ๒ ฤดูกาล คือ 
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๑.๑) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธแ โดยฤดูฝน
ชวงแรกจะมีฝนตกสม่ าเสมอในปริมาณ ๑๑๘.๗-๗๓๐.๒ มิลลิเมตรตอเดือน และฤดูฝนชวงหลังจะมี
ปริมาณฝนคอนขางนอย 

๑.๒) ฤดรูอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธแถึงเดือนพฤษภาคม โดยไดรับ
อิทธิพลของลมมรสุมจากแถบเสนศูนยแสูตรในชวงเปลี่ยนฤดูกาล 
  
๑.๒ ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และความส าคัญของพ้ืนที่ 

 ๑.๒.๑) วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 
  ตรังเมืองแหงความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและการทองเที่ยว 
ที่ไดมาตรฐานสากล 
 ๑.๒.๒) พันธกิจของจังหวัดตรัง 
  - มุงสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว
ใหมีความม่ังคั่งและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
  - พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคงสามารถ
ด ารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
  - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมที่ดีบนความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
  - สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคสวน    
  - เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๑.๒.๓) เป้าประสงค์รวม 
  - เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอยางมั่นคงและยั่งยืน 
  - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สรางความเขมแข็งทางสังคมและสงเสริม
การศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  - ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณแและมีสิ่งแวดลอมดี ตลอดจนมีการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ 

 ๑.๒.๔) ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัดดานเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 
  - รายไดจากการเกษตรเพิ่มขึ้น 
  - ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
  กลยุทธ์ 
  - พัฒนาการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรที่ส าคัญ 
  - สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  - จัดหาแหลงน้ าเพิ่มเติมส าหรับดานการเกษตรอุปโภค– บริโภค 
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  - สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรที่ส าคัญ 
  - สงเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และผูผลิตชุมชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแใหมีคุณภาพ
เพ่ือสรางรายได ใหเติบโตอยางตอเนื่อง 
  เป้าประสงค์ 
  - รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  กลยุทธ์ 
  - พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
  - สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการการทองเที่ยว 
  - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการทองเที่ยว 
  - พัฒนาผลิตภัณฑแทางการทองเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
  - สงเสริมการประชาสัมพันธแ การตลาดสมัยใหม และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธแดาน
การทองเที่ยวอยางเป็นระบบ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษา เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  เป้าประสงค์ 
  - ตรังเป็นสังคมอยูเย็นเป็นสุข 
  - ประชาชนมีรายไดและหลักประกันที่ม่ันคง 
  - อัตราการตายดวยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง 
  - ประชาชนมีการศึกษาเรียนรูดีและมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 
  - เสริมสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  - เสริมสรางสังคมคุณธรรมศาสนธรรมและประเพณีวัฒนธรรม 
  - สงเสริมการจัดการเรียนรูและใชภูมิปัญญาชาวบาน ในขับเคลื่อนต าบลสรางสุขให
ครบทุกพ้ืนที่ต าบล 
  - สงเสริมอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแกผูมีรายไดนอย 
  - สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปูาหมายทุกชวงวัย รวมถึงแรงงานในระบบ
และนอกระบบ แรงงานผูสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ไดรับการคุมครองตามกฎหมายและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
  - พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนใหเขมแข็งครอบคลุมทั้งจังหวัด 
  - สงเสริมใหผูประกอบการที่มีการจางแรงงานตางดาวด าเนินการตามกฎหมายอยาง
เครงครัด 
  - สงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองคแรวมใหเกิดชุมชนสุขภาวะ(๕ ดี) 
  - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ และลด
การเกิดอุบัติเหตุ 
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  - พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมี
สวนรวมของชุมชนและทองถิ่น 
  - พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแกไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
  - สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชนทุกชวงวัย 
  - สนับสนุนใหมีชุมชนแหงการเรียนรู 
  - สงเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะและการประกอบอาชีพเสริม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสมกับ ชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 
  - ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณแ 
  - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีการบูรณาการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  - พัฒนาคนและแหลงเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหมีความ
พรอมในการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ 
  - ปูองกันการบุกรุกท าลายปุาและสงเสริมการปลูกปุาแบบบูรณาการ 
  - สงเสริมการอนุรักษแปุาตนน้ า แมน้ าล าคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดย
การมีสวนรวมของประชาชน 
  - สงเสริมการอนุรักษแพลังงานและการใชพลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดลอม 
  - บูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
  - สนับสนุนองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณา
การและเป็นระบบ 
  - สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๑.๒.๕) ความส าคัญของพ้ืนที่ 
  ๑.๒.๕.๑ เกาะสุกร 
   ๑. ประวัติเกาะสุกร 
   ตามต านานเลาวา จังหวัดตรัง สมัยกอนมีอ าเภอกันตังเป็นทาเทียบเรือ เพ่ือ
คาขายกับชาวตางชาติ จะตองรอใหน้ าขึ้นเต็มที่กอนถึงจะน าเรือเขาไปได ทุกครั้งจึงตองน าเรือมาจอด
รอที่หนาหาดทรายยาว (ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ต าบลเกาะสุกร) และแลววันหนึ่ง เรือส าเภาของลูกชาย
เศรษฐีชาวอินโดนีเซีย ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ไดน าเรือมาจอดรอน้ าขึ้นที่บริเวณหนาหาดทรายยาว  
บังเอิญไดพบเจอกับลูกสาวของตายายที่อาศัยอยูบริเวณนั้น ก็เกิดชอบและหลงรักอยางมาก แมรูวา
ลูกสาวตายายเป็นผูนับถือศาสนาพุทธก็ตาม  
   ตอมาจึงไดไปสูขอลูกสาวตายายและไดพากลับไปแตงงานกันที่ประเทศ
อินโดนีเซีย และแลวตอมาลูกสาวไดเดินทางกลับมาเยี่ยมตากับยาย โดยน าเรือส าเภามาจอดที่หนา
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หาดทรายยาว ตากับยายดีใจมากรีบมาหาลูกสาวพรอมซื้อของที่ลูกสาวชอบคือหมูปิ้งเสียบไมมาฝาก 
เพราะความเป็นหวงลูกที่ไมไดเห็นหนาลูกมานาน  
   แตแลว ลูกสาวเมื่อเห็นหนาตายายพรอมหิ้วหมูปิ้งมาหากลับจ าตากับยาย
ไมได ตายายโกรธ และเสียใจมาก จึงไดขวางหมูปิ้งทิ้งทะเล และไดขอสาปแชงลูกสาวของตน จง
ประสบภัยพิบัติ และแลวตอมา เรือส าเภาไดประสบกับพายุท าใหเรือแตก สิ่งของที่อยูในเรือไดลอยไป
และกลายเป็นเกาะตาง ๆ ขึ้นมา เชน ปลีกลวยกลายเป็น เกาะจ าปี สะบันที่โพกหัวกลายเป็น เกาะสะ
บัน เฉลียงสองอันกลายเป็น เกาะหลาวเหลียงพ่ีหลาวเหลียงนอง เรือส าเภากลายเป็น เกาะเภตรา ตา
ยายกลายเป็น ตนมะมวงสองตน เรียกวา มวงเงินมวงทอง ปัจจุบันคือ เกาะพระมวง ไมเสียบหมูปิ้ง
กลายเป็นเกาะใหญ ปัจจุบันเรียกวา “ เกาะสุกร ”  
   ประวัติศาสตรแชุมชน เกาะสุกรเมื่อครั้งอดีตไมไดอยูในเขตการปกครองของ
เมืองตรัง แตอยูในเขตการปกครองของเมืองปะลันดา หรืออ าเภอปะเหลียนในปัจจุบัน เมืองปะลันดา
ขึ้นกับเมืองพัทลุง และเมืองปะลันดามีพระยาปกครองจนถึงสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐแมหิสรภักดี 
คอซิมบี้ ณ ระนอง เป็นผูวาราชการจังหวัด (ขาหลวงในอดีต) ไดแยกเมืองปะลันดาออกจากพัทลุงให
เหมาะสมกับภูมิประเทศคือ อยูฝั่งเดียวกับตรัง ตองขึ้นกับตรังจึงเหมาะสมกวา และไดตั้งปะลันดาเป็น
เมืองหนาดานขึ้น มีทาเทียบเรือส าเภา ณ บานหยงสตารแในบริเวณดานศุลกากรในปัจจุบัน และขอ
เทาความเดิมอีกนิดวา ในอดีตพระเจาตากสินมหาราชเคยมาตรัง ตั้งคายท าศึกรบกับแขกที่ต าบลลิพัง
ใกลๆกับหัวเขาโต฿ะรวงในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นคนบนเกาะสุกรนี้มีพ้ืนเพเดิมมาจากหลายจังหวัด คือ 
คนเมืองตรัง กระบี่ พัทลุง สงขลา (สิโฆรา) สตูล (สะโตย) รวมทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย (ชวา, สุมาตรา) 
สวนเชื้อสายของผูเลาในอดีตนั้นเป็นชาวอินโดนีเซีย (ชวา+สยาม) มาตั้งรกรากในสยามคือ สงขลา ซึ่ง
เป็นฝุายปูุ และฝุายยาของปูุเป็นชาวเมืองกระบี่ (บานปากหลาด) ซึ่งหนีจากการถูกเกณฑแทหารสมัย
ปลายรัชกาลที่ ๑ มาอยูที่ตรังและตาของปูุเป็นชาวเมืองตรังที่เกิดในตระกูลเสียมไหม ไดมาอยูที่เกาะ
สุกร สวนพอของปูุนั้นเป็นชาวสงขลาและเป็นบรมครูหนังตลุง สมัยนั้นมีลูกศิษยแทั่วสงขลา เชน 
หนังหิ้น (อาจารยแหนังกั้นทองหลอ) สวนลูกหลานที่พอรูจักคือ หนังอ่ิมเทง หนังหญิงศรีระบาย พอ
ของปูุชื่อนางเรือง ยอยชวง (ชวยชวงในปัจจุบัน) 
                   คนกลุมแรกที่เขามาอยูไมไดมาอยูอยางถาวรคือเป็นชนเรรอน เพ่ือหาผล
จากธรรมชาติ เชน น้ ามันยาง สัตวแทะเล ไม สัตวแบกเชน กวาง หมูปุา ควาญ(อีเกง) และแวะจอดเรือ
เพ่ือมาหาน้ าดื่ม ซึ่งบนเกาะมีน้ าจืดอุดมสมบูรณแมาจนถึงปัจจุบัน ชนกลุมสองมาตั้งรกรากถาวรเป็นคน
เชื้อสายพัทลุง ชื่อโต฿ะสดัน กับโต฿ะไหม มีลูกเต็มเกาะคือตระกูล เจ฿ะสา และ เทศนอก  
  การเขามาตั้งถ่ินฐานในชุมชนกะสุกร 
                   เกาะสุกรเดิมมี ๕ หมูบาน (ขอมูลจาก อบต.ปัจจุบัน)คือ ม.๑ เรียกบาน
เสียมไหม  ม.๒ เรียกบานแหลม  ม.๓ เรียกบานทุง  ม.๔ ตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันออกของหมูบาน
เสียมไหม  ม.๕ เรียกบานแหลมทาคลอง ตอมามีการยุบหมูที่ ๕ เหลือ ๔ หมูบาน แตนางกะยะ  เดช
อรัญ อายุ ๖๘ ปี บอกวามี ๒ หมูบานคือ บานแหลมและบานทุง ฝุายนายสมบูรณแ  เทศนอก อายุ ๗๖ 
ปี กลับบอกวาเดิมไมมีการจัดตั้งแบงเป็นหมูบาน เพราะมีคนอาศัยนอยมาก กลาวถึงประวัติความ
เป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนเกาะสุกรหรือชุมชนเกาะหมูจากการบอกเลาของคนในพ้ืนที่มี



6 
 

ดังตอไปนี้ จากการใหขอมูลของ นายกุศลเดช ชวยชวง อายุ ๕๓ ปี ไดเลาถึงความเป็นมาของชุมชน
เกาะสุกรวา 
                   “เกาะสุกรเมื่อครั้งอดีตไมไดอยูในการปกครองของเมืองตรัง แตอยูในการ
ปกครองของเมือง ปะลันดา และเมืองปะลันดามีพระยาปกครองจนถึงสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐแมหิ
สรภักดี คอซิมบี้ ณ ระนอง เป็นผูวาราชการ ไดแยกเมืองปะลันดาออกจากพัทลุง คือ อยูฝั่งเดียวกับ
ตรัง ตองข้ึนกับตรังจึงเหมาะสมกวา มีทาเทียบเรือส าเภา ณ บานหยงสตารแในบริเวณดานศุลกากรใน
ปัจจุบัน ในอดีตพระเจาตากสินมหาราชเคยเสด็จมาตรัง ตั้งคายท าศึกรบกับแขกที่ต าบลลิพังใกลๆกับ
หัวเขาโต฿ะรวงในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นคนบนเกาะสุกร มีพ้ืนเพมาจากหลายจังหวัด คือ คนเมืองตรัง 
กระบี่ พัทลุง สงขลา (สิโฆรา) สตูล (สะโตย) รวมทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย ชวา สุมาตรา สวนเชื้อสาย
ของผูเลาในอดีตนั้นเป็นชาวอินโดนีเซีย (ชวา+สยาม) มาตั้งรกรากในสยามคือ สงขลา ซึ่งเป็นฝุายปูุ
และฝุายยาของปูุเป็นชาวเมืองกระบี่ (บานปากหลาด) ซึ่งหนีการถูกเกณฑแมาเป็นทหาร  สมัยรัชกาลที่ 
๑ มาอยูที่ตรังและตาของปูุเป็นชาวเมืองตรังที่เกิดในตระกูลเสียมไหม ไดมาอยูที่เกาะสุกร สวนพอของ
ปูุนั้นเป็นชาวสงขลาและเป็นบรมครูหนังตะลุง สมัยนั้นมีศิษยแทัว่สงขลา เชน หนังหิ้น (อาจารยแหนังสั้น
ทองหลอ)สวนลูกหลานที่พอรูจัก คือ หนังอ่ิมเทง หนังหญิงศรีระบาย พอของปูุชื่อนายเรือง ยอยชวง 
(ชวยชวง ในปัจจุบัน) ชนคนกลุมแรกที่เขามาอยูไมไดอยูอยางถาวร คือ เป็นชนเรรอน เพ่ือหาผลผลิต
จากธรรมชาติ เชน น้ ามันยาง สัตวแทะเล ไม สัตวแบก เชน กวาง หมูปุา ควาญ(อีเกง) และแวะจอดเรือ
เพ่ือมาหาน้ าดื่ม ซางบนเกาะมีน้ าจืดอุดมสมบูรณแ มาจนถึงปัจจุบัน ชนกลุมสองมาตั้งรกรากถาวร เป็น
เชื้อสายพัทลุง ชื่อ โต฿ะสดัน สมโต฿ะไหม มีลูกเต็มเกาะ คือตระกูลเจ฿ะสา และ เทศนอก ” 
   จากการใหขอมูลของนาย กุศลเดช ชวยชวง สรุปไดวาคนกลุมแรกที่ที่เขา
มาตั้งถ่ินฐานในเกาะสุกร คือ ตระกูลเสียมไหม ซึ่งมิไดมีการตั้งถิ่นฐานอยางถาวร และกลุมคนที่สองที่
เขามาสรางถ่ินฐานอยางถาวร ไดแก คนในตระกูลเจ฿ะสาและเทศนอก ซึ่งมาจากเชื้อสายพัทลุง 
   ขณะที่ขอมูลของนายบุญมี  เดชอรัญ และนายสัน บนหา ไดบอกวา คน
แรกท่ีเขามาเป็นคนหยงสตารแ ชื่อ โต฿ะหยัง แตไมทราบวา โต฿ะหยังเป็นคนตระกูลใด โดยนายบุญมีได
เลาวา“  ชนรุนแรกเป็นชาวหยงสตารแมาอยูบุกปุาถางพง มาอยูและไดลูกหลานสืบตอมา มีเทศอยูเรือ
ลอยมาติดเกาะหมูมาไดกับคนเกาะหมู มีอาชีพคาควาย ทวดโต฿ะหยัง (คนหยงสตารแ) เป็นก านันคน
แรกของเกาะสุกร” ซึ่งเป็นขอมูลเดียวกันกับที่ นายสัน บนหา อายุ ๙๐ ปี บานเลขที่ ๔๐ หมูที่ ๒ 
ต าบลเกาะสุกร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา “ โต฿ะหยังกับโต฿ะหวา มีลูกสาวอยูหนึ่งคนมาท าใตท ายางท ามาหา
กินอยูบนเกาะ อยูมาวันหนึ่งมีโจรมาฉุดลูกสาวของโต฿ะหยัง โจรมาดวยกัน ๕ คน แตโต฿ะหยังวาพวก
เจามาท าอะไร ฝุายโจรวาจะมาเอาลูกสาวของโต฿ะ แตโต฿ะหยังวา อยาเอาลูกสาวกูไปเลยพวกโจร
ตองการลูกสาวของโต฿ะหยังอยางเดียว ฝุายโต฿ะหยังก็ไมยอม โต฿ะหยังจึงวาคาถา เรียกเสือมา โต฿ะหยัง
พูดไมคอยชัดจึงตะโกนวา โออายลายฝุายโจรเห็นดังนั้นจึงตกใจโต฿ะหยังที่เรียกเสือมาจึงวิ่งหนีกันลง
เรือกลับไปฝั่งอ่ืน และโต฿ะหยังโต฿ะหวาและลูกสาวก็อยูบนเกาะนี้ตั้งแตนั้นมา”    
   ขณะที่ นายสมบูรณแ เทศนอก อายุ ๗๖ ปีอยูบานเลขที่ ๕๙ หมูที่ ๒ ต.เกาะ
สุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ใหขอมูลวาตระกูลเทศนอกไดเขามาอยูบนเกาะสุกรกอนตระกูลอ่ืนๆ“ 
เมื่อกอนไมมีการจัดตั้งเป็นหมูบาน เพราะมีคนอาศัยอยูนอยบนเกาะนี้ สาเหตุการเพ่ิมของประชากร
บนเกาะนี้มาจากการสืบสายจากตนตระกูล เทศนอกกอนตระกูลอ่ืนๆ นายสมบูรณแบอกตนเองไดฟัง
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มาจากประสบการณแของตนเองเลาใหฟังวา สมัยกอนมีเทศผิวด า ชื่อ เส็น บรรทุกควายประมาณ 
๑๐๐ ตัว โดยเรือขนาดใหญมากไมทราบวาบรรทุกไปที่ไหน และจากการไมรูเสนทางในการเดินเรือ 
เลยไปชนหอที่ทะเลหรือสันทรายที่โผลกลางทะเล (หอที่เทศผิวด าแลนเรือไปชนเลยตั้งชื่อหอนี้วา หอ
เทศ) หลังจากนั้นก็ท าใหเรือลมจมหายไป ผูคนที่อาศัยอยูบนเรือก็ตายหมดเป็นจ านวนมากเหลือแต
ชายเส็นคนเดียวแกลอยตัวอยูในทะเล ๗ วัน ๗ คืน และไดลอดไปติดที่ละงูไดรักษาตัวอยูที่นั้นตอมาก็
ไดแตงงานกับแกปุกลูกของโต฿ะเพียงซึ่งเป็นคนเกาะหมูและไดเพ่ิมขยายประชากรของคนบนเกาะนี้...”  
สวนขอมูลที่แตกตางอยางสิ้นเชิงกับขอมูลอ่ืนๆคือ ขอมูลของนายเส็นและนางโตม บนหา ที่บอกเลา
เกี่ยวกับความเป็นมาของคนในเกาะสุกรวา    
           “ กอนที่เกาะสุกรจะมีความเจริญรุงเรือง มีผูคนมากมายดั่งปัจจุบันผูที่มา
อาศัยเป็นครอบครัวแรก คือ ครอบครัวของ  นายเดนนุย ณ สงขลา ซึ่งเป็นตนตระกูลของของ
นามสกุลไชยมล ที่หนีคดีมาตั้งถิ่นฐานที่เกาะสุกรไดปลูกบานอยูริมชายหาดเสียมไหม ซึ่งปัจจุบัน
เรียกวา หาดทรายทองเป็นบานหลังแรกของบานหาดทรายทอง ตอมาเขาก็ไดมีเมียเป็นคนที่มาจากที่
อ่ืนซึ่งมาท ากินอยูบนเกาะนี้ไดมีลูกมีหลานและไดสรางบานตอๆกันมา ปัจจุบันก็มีนางโตม ไชยมลที่
เป็นลูกหลานในปัจจุบัน กอนที่โรงเรียนหาดทรายทองจะมีชื่อนี้ดังปัจจุบันแตกอนมีชื่อวา โรงเรียน
บานเสียมไหม”      
ทั้งนี้กลาวโดยสรุปไดวาชุมชนเกาะสุกรไดมีความเป็นมาของตนตระกูลหรือตระกูลใหญๆ ดังนี้  
    ๑) ตนตระกูลเทศนอก 
                  ตนตระกูลชื่อ นายเส็น เป็นคนเทศ (แขกปากีสถาน) ไดเดินทางกับเรือเทศ (เรือ
บรรทุกควาย)มาจากปีนัง ไปบรรทุกควายที่ทาเทียบเรือเหล็กที่ อ.กันตัง เมื่อเดินทางกลับปีนังไดถูก
พายุสลาตันพัดจนเรือลมกลางทะเลไตเกงเรือ ลูกเรือเสียชีวิต ควายประมาณ ๒๐๐ กวาตัวตายหมด 
เหลือเฉพาะนายเส็นลอยคออยูกลางทะเล ๑๕ วัน ๑๕ คืน กินลูกพังกาที่ลอยน้ าเป็นอาการจนฟัน
กลายเป็นสีแดง บังเอิญเป็นลมหัวนอนพัดเขามาติดบริเวณทิศใตของเกาะสุกร (ปัจจุบันชาวบาน
เรียกวาหอเทศ) ชาวบานออกไปหาเหยื่อลอเนาะส าหรับวางเบ็ด วางปลาลูตัน ลูดู ไปพบพานายเส็น
มาพักรักษาตัวใหกินขาวตม ๑๕ วันเพื่อทดแทนที่อดขาว เมื่อครบ ๑๕ วันจึงใหกินขาวสวย 
  นางปุก แฟนนายเส็น เดิมเป็นคนบานบางคางคาวไดยายมาอยูบานนาโต฿ะเสี๊ยะ ต.
บานนา อ.ปะเหลียนในปัจจุบัน หลังจากนั้นไดอพยพครอบครัวมาอยูบริเวณโรงไฟฟูาปัจจุบันได
แตงงานอยูกินกับนายเส็น จากนั้นมีนายบาวซึ่งเป็นชาวพมาดายมาอยูกับนายเส็น พอทางการ
ประกาศแตงตั้งนามสกุล นายเส็นไดไปแจงความที่วาการอ าเภอ ทางอ าเภอสอบประวัตินายเส็น นาย
เส็นไดเลาใหฟังเมื่อทางอ าเภอสอบประวัติเสร็จเลยตั้งนามสกุลใหวา เทศนอก พรอมทั้งนาบาวพมา 
ปัจจุบันนามสกุลเทศนอกคือนามสกุลใหญในเกาะสุกร 
  ผูใหขอมูล นายโหยย เทศนอก ไดรับการบอกเลาจากนายบากาต เทศนอก ซึ่งเลา
สืบตอกันมา นายโหยยเป็นหลานรุนที่ ๔ เกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ปัจจุบันอายุ ๗๙ ปี ที่อยูปัจจุบัน ๑๐๗/
๑ ม.๔ ต.เกาะสุกร ในเขตพ้ืนที่ นสล.อยูมาประมาณ ๒๗ ปี 
  ๒) ตนตระกูลเสียมไหม 
                  ตนตระกูล ชื่อ นายอี เสียมไหม พอชื่อนายแดง (ยังไมทราบนามสกุล) นายแดงมี
นองชายชื่อ นายหีม ซึ่งหลังจากนายแดงไดเสียชีวิต นายหีมไดยายไปสรางครอบครัวอยูที่บานสุโส฿ะ อ.
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ปะเหลียน นายอี ไดไปแจงขอนามสกุลโดยใชตามชื่อหมูบานที่อยูอาศัย เชนเดียวกับนายหีม 
(นองชาย) ปัจจุบันตระกูลเสียมไหมเป็นตระกูลใหญในเกาะสุกร และ ต.สุโส฿ะ อ.ปะเหลียน 
ผูใหขอมูล นายสะปี เสียมไหม เกิดปี 2468 
  ๓) ตนตระกูลบนหา 
                ตนตระกูลชื่อนายเกบ ตอนไปแจงขอนามสกุลที่อ าเภอ นายอ าเภอถามวาจะใช
นามสกุลอะไร นายเกบก็ไมรูวาจะใชนามสกุลอะไรไดแตนั่งบนวาจะใชนามสกุลอะไรดีหาอยูหลายครั้ง 
เมื่อนายอ าเภอไดยินนายเกบนั่งบนอยูหลายครั้งเลยตั้งตามนามสกุลใหวาบนหาผูใหขอมูล นายเส็น 
บนหา ปัจจุบันอายุ ๘๘ ปี 
  การเริ่มประกาศใชนามสกุลเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชการที่ ๕ หลังจากการตั้งถิ่น
ฐานของคนบนเกาะสุกรโดยนามสกุลที่ใชกัน เป็นนามสกุลที่อ าเภอในสมัยนั้นตั้งให  
  เกาะสุกร หรือที่เรียกกันวา เกาะหมู เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอปะเหลียน จั งหวัด
ตรัง ตัวเกาะขนานกับแนวชายฝั่ง และหางจากฝั่งเพียง ๓ กิโลเมตร สภาพตัวเกาะประกอบดวยภูเขา 
สวนยางพารา ปุาโกงกาง นาขาว และทะเล ท าใหชาวบานบน เกาะสุกร มีอาชีพประมง ท าสวนยาง 
และเกษตรกรรม นอกจากนี้ เมื่อหมดฤดูนาขาวในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ก็จะเห็น ไร
แตงโมพันธุแหวานแดงอรอย ออกผลเต็มทั่วทองทุง เพราะเป็นสินคาขึ้นชื่อของ เกาะสุกร  ชาวบานบน 
เกาะสุกร สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ท าใหบนเกาะไมมีการเลี้ยงหมู เลี้ยงสุนัข ที่ส าคัญไมมีการ
จ าหนายสุราบนเกาะเด็ดขาด! ส าหรับที่มาของชื่อ เกาะสุกร นั่นมีเรื่องเลาหลากหลาย เชน ในอดีตบน
เกาะมีหมูปุาอาศัยอยูเป็นจ านวนมาก จนกระทั่งมีชาวประมงกลุมหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ได
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยูบนเกาะ จึงขับไลหมูปุาออกไปจากเกาะ ชาวบานที่อาศัยอยูบนชายฝั่งมอง
ไปเห็นฝูงหมูปุาก าลังวายน้ าอยู จึงเรียกเกาะนี้วา กอนจะเปลี่ยนเป็น เกาะหมูเกาะสุกร 
  และอีกต านานหนึ่งเลาวา มีเรือส าเภาของเศรษฐีมาจอดที่ปากน้ า ซึ่งลูกชายของ
เศรษฐีนับถือศาสนาอิสลาม มาชอบลูกสาวของตายายที่นับถือศาสนาพุทธ และไดอยูกินกันเป็น
เวลานาน ตอมาเรือส าเภากลับมาที่ปากน้ า ตายายจึงมาเยี่ยมลูกสาว โดยเตรียมหมูปิ้งไมเสียบมาให
ลูก แตลูกสาวแกลงจ าพอแมไมได ตายายโกรธขวางของทิ้งหมด ท าใหไมเสียบหมูปิ้งลอยไปติดเป็น
เกาะใหญ จึงเรียกชื่อเกาะนี้วา เกาะสุกร 
                  อยางไรก็ตาม ถึงแมวา เกาะสุกร จะมีชายหาดที่ไมสวยงามเหมือนกับเกาะอ่ืน ๆ ใน
จังหวัดตรัง แตก็มีกิจกรรมดี ๆ มากมาย ใหนักทองเที่ยวที่เดินทางเที่ยว เกาะสุกร ไดสนุกสนาน ไมวา
จะเป็น การพักผอนชายหาด การเชาเรือไปด าน้ าที่ เกาะเหลาเหลียง และ เกาะตะเกียง เพ่ือชม
ปะการังเจ็ดสี ปะการังนานาชนิด และปลานีโม ซึ่งเหมาะส าหรับการศึกษาเรียนรูเชิงนิเวศนแทางทะเล   
การปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศนแและการด ารงชีวิตของชาวบาน โดยเสนทางจะผานภูเขา สวนยางพารา 
สวนมะมวงหิมพานตแ ปุาโกงกาง ปุาโปรง ไรแตงโม ทุงนา ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ควรไปสัมผัส เพราะ
จะไดชื่นชมกับบรรยากาศทองทุงนาขาวเขียวขจี พรอม ๆ กับสูดความหอมของกลิ่นขวัญขาวชวงตั้ง
ทอง หรือจะแวะเพลิดเพลินกับฝูงวัวควาย ฝูงนกเป็ดน้ า นกกระยาง นกกวัก ปิดทายดวยไปชมฝูงปู
กามดาบ ปูหลากสี ฝูงนาก สัตวแปุาชายเลนก็สามารถท าได ทั้งนี้ หากใครสัมผัสชีวิตของชาวสวน
ยางพารา ก็ไมควรพลาดไปชมการกรีดยางในชวงเชามืด และชมกรรมวิธีใหไดซึ่งแผนยางที่สวยงาม 
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รวมถึงไปเรียนรูวิถีชีวิตของชาวบาน เชน รานจ าหนายผาบาติก เปิดโอกาสใหนักทองเที่ยวเรียนรู และ
หัดวาดลายผาบาติก รวมทั้งกรรมวิธีการยอมผา 
                  เกาะสุกร มีที่พัก สวนใหญเปิดใหบริการชวงฤดูกาลทองเที่ยวและที่ พักแบบโฮมส
เตยแ ที่ใหบริการโดยชุมชนในราคาที่ไมแพง และหากตองการนั่งเรือทองเที่ยวไปตามเกาะในจังหวัด
ตรัง ก็สามารถจะเชาเรือจากทาเรือบนเกาะไดอีกดวย   
                  เที่ยวเกาะหมูตามไปดู อูนาขาวชาวสวนแตงแหลงเกษตรอินทรียแวิถีธรรมชาติ 
ผสมผสานขบวนการทางวัฒนธรรม ชีวภาพ และกลภาพที่จะดูแลวัฏจักร การหมุนเวียนใหเกิดความ
สมดุลทางชีววิทยา ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรแของเกาะที่เหมาะแกการท าไรนาอินทรียแวิถีไทยแทแต
โบล่ าโบราณใชแรงงานวัวควายไถนา เอามูลมาเป็นปุย ไรยาฆาแมลงแบบสังเคราะหแและปุยเคมี
เกษตรอินทรียแ ออรแแกนิค (Oranic Food) ผลิตภัณฑแทางดานการเกษตร รวมถึงแหลงอาหารสดๆ
จากทะเล วิถีประมงพ้ืนบาน ที่ไมมีการฉาบฉายสารรังสีเคมี หรือวัตถุเจือสารในอาหารแตอยางใด 
การกินอยูแบบเรียบงายสไตลแพื้นบาน การท าอาหารทานเองกลับเป็นสิ่งยอดนิยม ถือเป็นความบันเทิง 
เพราะการรับประทานอาหารสะอาดปราศจากสารพิษ ปลอดภัย และความอรอย  
                 เกาะสุกร (Koh Sukorn) หรือเกาะหมู มีฐานะหนึ่งต าบลในอ าเภอปะเหลียนจังหวัด
ตรัง สภาพเกาะประกอบดวย ภูเขา สวนยาง ปุาโกงกาง นาขาว ไรแตงโมริมหาดทรายชายทะเล *
แตงโม..ที่นี่ เนื้อแนนสดกรอบ รสหวาน อรอย ชื่อเสียงติดอันดับตนๆของประเทศ ชุมชนเกษตร
อินทรียแ ประมงพ้ืนบาน -อาหารทะเลไมฉาบฉายรังษีหรือเคมีอยางใด ทองเที่ยวไปในดินแดน
มหัศจรรยแสันหลังมังกร ทะเลแหวกแปลกตาหนาเกาะหมู ดูมังกรแหวกวายกลางสายธาราทะยาน
เหนือนผืนน้ า ยามขางขึ้น,แรม ๑๓ ค่ า-๕ ค่ า และกิจกรรมปั่นจักรยานทองเที่ยวเหลียวควายเล ฝูง
นกเป็ดน้ ากระยางหาปลา ผานทุงนาสีทอง ชมวิวทิวเขา ด าน้ าดูปลา ปะการังงามตา..ที่เกาะจังกาบ 
ตะเกียง เหลาเหลียง เภตรา 
   ๒. ที่ตั้งและอาณาเขต  
   องคแการบริหารสวนต าบลเกาะสุกร ซึ่งเป็นต าบลหนึ่งในจ านวน 10 ต าบล
ของอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และเป็นพื้นที่ท่ีตั้งอยูกลางทะเล โดยยังไมมีสะพานเชื่อมตอระหวาง
เกาะกับต าบลรอบนอก ตองใชเรือยนตแเป็นพาหนะในการเดินทาง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 8,750 
ไร หรือประมาณ ๑๔ ตารางกิโลเมตร พื้นที่สวนใหญเป็นที่ราบสลับเนินเขา  
   ๓. เนื้อท่ี   
       มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 8,750 ไร หรือประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร 
พ้ืนที่สวนใหญเป็นที่ราบสลับเนินเขา แบงเขตการปกครอง เป็น 4 หมูบาน ประกอบดวยหมูบาน หมู
1 บานเสียมไหม , หมู2 บานแหลม , หมู3 บานกลางนา , หมู4 บานหาดทรายทอง   
   ๔. อาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่และต าบลตาง ๆ ดังนี้  
   ทิศเหนือ ติดตอทะเลอันดามัน โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากริมอาวเสียมไหม 
บริเวณพิกัด N H 632863 ไปทางทิศตะวันออกถึงแหลมทวด บริเวณพิกัด N H 647861 ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวชายหาด บริเวณพิกัด N H 663850 เป็นสุดสิ้นสุด รวมระยะ
ทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร  
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   ทิศใต้ ติดต่อทะเลอันดามัน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแนวหาดทรายบ้าน
แหลม บริเวณพิกัด N H 667830 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวอ่าวต้นไทร ถึงบริเวณพิกัด N H 
648834 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวอ่าวปากคลองน้้าเค็ม ถึงแหลมหัวห้วยเขาตกน้้า 
บริเวณพิกัด N H 627838 เป็นจุดสิน้สุด รวมระยะทางดา้นทิศใตป้ระมาณ 4.5 กิโลเมตร  
   ทิศตะวันออก ติดต่อทะเลอันดามัน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากชายหาด 
บริเวณพิกัด N H 663850 ไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงท่าเรือบ้านแหลม บริเวณพิกัด N H 
683826 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวหาดทรายบ้านแหลมถึงบริเวณพิกัด N H 
667830 เป็นจุดสิน้สุด รวมระยะทางดา้นทิศตะวันออกประมาณ 5.5 กิโลเมตร  
   ทิศตะวันตก ติดต่อทะเลอันดามันโดยมีแนวเขตเริ่มต้นทางแหลมหัวเขาตก
น้้า บริเวณพิกัด N H627838  ไปทางทิศเหนือตามแนวอ่าวตะโละใหญ่ บริเวณพิกัด N H 
619856 ไปตามแนวหาดยาวถึงแหลมหัวหินใต้ บริเวณพิกัด N H 615877 ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ตามแนวควนหัวหินใต้ถึงริมอ่าวเสียมไหม บริเวณพิกัด N H 632863 เป็นจุดสิ้นสุด รวม
ระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร  
   ๕. ลักษณะภูมิประเทศ  
   สภาพพ้ืนที่ต าบลเกาะสุกรโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่รูปเรียวยาว จากทิศ
ตะวันออกไปยังทิศตะวันตก พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ตอนกลางเกาะเป็นภูเขาคอนขางสูง 
ราบสลับเนินเขามีชาดหาดเป็นแนวยาวเลียบบริเวณชายฝั่ง การตั้งถิ่นฐานของราษฎรตั้งบานเรือนอยู
กระจัดกระจายไปตามแนวทางคมนาคมและแนวชายฝั่งทะเลเป็นสวนใหญ  
   ๖. ลักษณะภูมิอากาศ  
   อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ชวงกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ชวงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
พฤษภาคม 
   ๗. ลักษณะของดิน  
   ลักษณะดินสวนใหญเป็นดินรวนปนทราย  
   ๘. ลักษณะของแหลงน้ า  
   แหลงน้ าและปริมาณน้ าฝนในต าบลเกาะสุกรมี ดังนี้  
    - ล าน้ า,ล าคลองและล าหวย  ๓ สาย  
    - บึง,หนองและอ่ืนๆ   ๑ แหง  
    - สระน้ า    ๑ สระ  
    - บอน้ าตื้น           ๙๑ บอ  
    - ประปาหมูบาน    ๔ แหง  
    - ธนาคารน้ า    ๑ แหง  
   แหลงน้ าที่สรางขึ้น 
         - บอน้ าตื้น จ านวน ๓๐๐ บอ 
         - บอโยก (บอบาดาล) จ านวน ๔ แหง 
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   ๙. ลักษณะของไมและปุาไม  
    - ปุาโกงกาง ปุาโปรง ปุาชายเลน  
    - ปุาชายเลน สถานที่ทองเที่ยวตางๆเชน เกาะตางๆ ชายหาด ริม
ฝั่งทะเลโดยรอบ - แหลงน้ า ไดแก น้ าผุด ม.๑ น้ าซับใตดิน ม.๑ บอหิน ๓ แหง ม.๑ - พรุต าเสา  
   ๑๐. ดานการเมือง/การปกครอง  
   เกาะสุกร แบงเขตการปกครองออกเป็น ๔ หมูบาน คือ บานเสียมไหม บาน
แหลม บานทุง และบานหาดทรายทอง  
   ๑๑. การเลือกตั้ง  
   เกาะสุกร แบงเขตการเลือกตั้ง เป็น 4 หมูบาน โดยมีสมาชิกสภา อบต. แต
ละหมูบานจ านวน 2 คน  
   หมูที่ 1  
   1.นายธวัชชัย เสียมไหม 2.นายวิชาญ สิงหรณแ  
   หมูที่ 2  
   1.นางสุรียา เพ็ชรแอินทรแ 2.นายอ านาจ จิตรหลัง  
   หมูที่ 3  
   1.นายสุบิน หลงเก็ม 2.นายเชษฐา สาราบรรณแ  
   หมูที่ 4  
   1.นายเลิศศัล ไชยมล 2.นายอนุชิต เทศนอก  

   ๑๒. ประชากร  
   องคแการบริหารสวนต าบลเกาะสุกร มีประชากรทั้งสิ้น 2,585 คน แยกเป็น
ชาย 1,317 คน เป็นหญิง 1,268 คน และมีจ านวนครัวเรือน 865 ครัวเรือน ความหนาแนนของ
ประชากร 185.86 คนตอตารางกิโลเมตร ประชากรรอยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ดังนี้  
ตารางขอมูลประชากร จ าแนกตามเขตการปกครอง หมูที่ 
ชื่อหมูบาน  ชาย หญิง  รวม (ผูใหญบาน/ก านัน)  
๑ บานเสียมไหม   317  313  630  216  นายจิตรพันธแ สาราบรรณ (ก านัน)  
๒ บานแหลม   407  376  783  241  นายสามารถ หลงหล า   
๓ บานทุง   205  215  420  143  นายธนุพงศแ ภัทรด ารงเกียรติ 
๔ บานหาดทรายทอง  388  364  752  265  นางสาวศิริรัตนแ เทศนอก  
  รวม  1,317  1,268  2,585  865  
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ที่มา: https://www.google.com/maps/place/Trang 

ภาพที่ ๒ แผนที่ตั้งเกาะสุกร 
 
   ๑๓. ทางเศรษฐกิจ  
   อาชีพ ราษฎรในเขตองคแการบริหารสวนต าบลเกาะสุกร ประกอบอาชีพ 
ตางๆ 
         - ท าประมง รอยละ ๗๐ 
         - ท าสวน (สวนยางพารา)รอยละ ๒๐ 
        - อาชีพอ่ืนๆรอยละ ๑๐ 
   ๑๔. หนวยธุรกิจ 
       - โรงแรม จ านวน ๕ แหง 
       - รีสอรแท จ านวน ๑๐ แหง 
       - ปั้มน้ ามันและก฿าซ จ านวน ๑๕ แหง 
       - โรงสีขาว (ขนาดเล็ก)จ านวน ๒ แหง 
   ๑๕. วิถีชีวิตคนในชุมชนเกาะสุกร 
        การด าเนินชีวิตการเป็นอยูหรือการปฏิบัติประกอบอาชีพของคนในชุมชน
จากอดีตถึงปัจจุบันจากขอมูลการบอกเลาของคนในชุมชนมีดังตอไปนี้   
   นายบุญมี เดชอรัญ อายุ ๖๗ ปี บานเลขที่ ๒/๑ ม.๓ ต.เกาะสุกร ไดกลาว
วา“ วิถีชีวิตชุมชนสมัยกอนนั้นคือ มีอาชีท าไร ท านา ท าสวน และประมง ชาวบานอยูแบบพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน อาชีพที่ไมมีในสมัยกอนคือ อาชีพรับจางและตอมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยประมาณก็มี
อาชีพรับจางมากขึ้น และเนื่องจากลูกหลานของคนในเกาะไดมีการศึกษาที่สูงขึ้นและมีความเจริญเขา
มาจากองคแกรตางๆที่เขามาชวยเหลือท าใหวิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแตนั้นมา ” 
    - อาชีพการปลูกขาว  
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   นายตะเก็น จิตรหลัง อยูบานเลขที่ 4 ม.3 กับนางบัวะ ชายทุย อยู
บานเลขที่ 58/1 ม.2 อายุ 66 ปี กลาววา “ การปลูกขาวกอนที่จะน ากลาไปด าในนาหรือหลังจาก
ถอนกลาแลวจะตองน ารากของตนกลาไปชุบน้ าขี้คางคาวหรือเอาขี้คางคาวไปชุบหัวกลาและแปลงที่
ปลูกขาว ตองน าควาย 2 ตัวมาไถ(นางบัวะบอกวามีไถมอ ไถแปร ไถคราด กอนที่จะด า) เมื่อขาวสุก
นายตะเก็นบอกวาเมื่อกอนใชแกละแทนเคียวเหมือนสมัยนี้ไวเก็บเกี่ยวรวงขาวใสในภาชนะที่เรียกวา 
จงแขวน(ใชแขวนที่เอว) พอเต็มจงก็ใสในเชอ(เอนี้สานดวยใบเตยเป็นกลมๆ) แลวจึงน าไปใสใน
กระสอบพากลับไปไวในยุงฉาง ทั้งสองคนบอกวาเวลาจะน ามารับประทานก็น ามาตากประมาณ 1 
กระสอบ และนวดดวยเทาจากนั้นก็น าไปสีดวยครกสีมือ แลวนมาต าในครกเมื่อเสร็จก็น าไปใสรอนใน
กระดงแลวจึงน ามาหุง ” 
        นางโรย สรรประเสริฐ อายุ 63 ปี ม.2 บอกวา “การปลูกขาวพรอมเปิดที่
นาไปดวยปลูกเพ่ือใหกินไมมีการขาย ” สวน นางทองอยู เทศนอก ม.3 บอกวา “ คนในสมัยโบราณ
ใชควาย 2 ตัว เอาคันไถไวตรงกลางมีคนอยูดานหลังจับคันไถและไลควายใหเดินไถ คนในสมัยโบราณ
เรียกการไถนากอนด าวา ไถมอ ไถแปร ไถคราด และขาวที่ปลูกมีพันธุแชื่อ ขาวกอบ ขาวมาเลหนัก ” 
แต นางโฉมศรี ศรีอุน อายุ 63 ปี ม.2 บอกวา “ ขาวที่ปลูกกอนขาวพันธุแอ่ืนๆ คือ ขาวหอมมะลิ และ
พ้ืนที่ๆใชท านาคือที่ริมทะเลหรือท่ีเรียกวา โคกกลาง ”  
        ขอมูลที่มีความแตกตางจากคนอ่ืนๆคือ ขอมูลจาก นายอุบล เทศนอก อายุ 
65 ปี บอกวา....“ สมัยกอนใชควายไถนาตองไถตอนเชาเพราะถาแดดรอนควายจะขี้เกียจวิธีการ
สื่อสารภาษากับมันซึ่งมีค าวา ” โลง แปลวา “ เลี้ยว ” แจงซาย แปลวา “ เลิกท า ” โดยเดินอีก 2-3 
กาวไปทางซาย 
        พอไถเสร็จแลวคราดและเกลี่ยดินไวประมาณ 10 วันจึงน ากลามาด าได พอ
ถึงเดือนเก็บเกี่ยวขาวจะมีการจางเพ่ือนบานมาเก็บเกี่ยวกัน โดยคาแรงนับเป็นเชอๆละ 3 บาท 
ปัจจุบันประมาณ 70 บาท โดยใชเก็บเกี่ยวขาว ซึ่งเป็นมีดส าหรับตัดรวงขาว น าขาวที่เก็บมาสีดวย
เครื่องมือที่ท าดวยไมไผมีลักษณะคลายโมหินเรียกวา “ ครกสีขาว ” แลวน ามารอนในกระดงมีการเก็บ
พันธุแขาวไวปลูกในปีตอไปสวนใหญแลวเป็นพันธุแขาวที่มีในเกาะ เชน พันธุแราชินี ราไว หอมมะลิ แกน
จันทรแ นางเอก  
   - อาชีพปลูกแตงโม  
        นางโรย สรรประเสริฐ อายุ 81 ปี บอกวา “ แตงโมปลูกกันมานานแลว
ตั้งแตใชปุยธรรมชาติ ใชจอบแทนการไถพรวนดวยรถไถ มีการใชสารเคมีชนิดเดียวคือ ยาตราหัว
กะโหลก แตงโมที่ปลูกในสมัยกอนมีพันธุแชื่อวา  
        1) แตงโมลูกเขียวลาย น้ าหนักเกิน 10 ก.ก./ลูก 
        2) แตงโมบางกอก น้ าหนักเกิน 10 ก.ก./ลูก  
        3) แตงโมลูกด า น้ าหนักไมเกิน 10 ก.ก./ลูก (รุนผสมอายุ 6-7 ปี) 
        4) แตงโมลาวเนื้อเหลือง (เรียกแตงพะเยา) ก็ปลูกกันมานานเหมือนกัน
กอนแตงโมด า ปัจจุบันพันธุแที่ปลูกคือ แตงโมลูกผสม ” 
        สวนขอมูลจาก นางโฉมศรี ศรีอุน อายุ 63 ปี บานเลขที่ 70/1 ม.2 บอก
วา “แตงโมปลูกกันมากที่ริมชายหาด แตงโมมีพันธุแหลายชนิด เชน พันธุแลูกขาว กินรี จินตรา จัมโบ 
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หัวชาง การจ าหนายก็ขายในเมืองหรือเรขายเองกิโลละ 10 บาท แตขอมูลจาก นายหลุน  เจ฿ะสา 
บานเลขที่ 17 ม.3 กลับบอกวา เมื่อกอนปลูกกันนอย ปลูกเพ่ือกิน เหลือจากกินก็ขาย เขาบอกวา
กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 พันธุแแตงที่ปลูกกันคือ ลูกด า เนื้อเหลืองลายมูสัง และหลังสงครามก็
เปลี่ยนไปปลูกพันธุแบางกอก ลูกขาวเนื้อแดง ปุยที่ใชในสมัยกอนคือ ขี้ควาย ดินเผา ลูกปลา และขี้นก
นางแอน ราคาสมัยกอนจะอยูที่ลูกละ 5-10 สตางคแ สงขายที่กันตัง ลิบง อาดัง ปากบารา เกาะโตด 
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนพันธุแแตงโมมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็มีหลายพันธุแมาก ”  
   - อาชีพท าสวนมะพราว  
        นางโรย สรรประเสริฐ ม.2 บอกวา “ มะพราวมีการปลูกกันมานานแลว 
ปลูกเพ่ือท าน้ ามันขาวใชในครัวเรือน ”    
       สวนนายหลุน เจ฿ะสา บอกวา มะพราวสมัยกอนปลูกกันนอย บานละ 1-2 
ตนและไมคอยนิยมปลูกเพราะไมคอยมีราคา ปลูกกันมากก็ตอนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สมัยกอน
ไมไดปลูกเพ่ือขายแตจะน าไปท าน้ าตาลมะพราว น้ าตาลรวง วันละ 2-4 ก.ก. และน ามาเคี่ยวเป็น
น้ ามันมะพราวใชในครัวเรือนและขายไดอีกดวย หลังจากนั้นก็เริ่มปลูกกันมากขึ้นและเริ่มมีราคาสูงอีก
ดวย  
   - อาชีพท าสวนยางพารา  
        นายตะเก็น จิตรหลัง บอกวา “มีคนจีนมาปลูกไวกอน ชื่อวา แปฺะเซง ได
ปลูกไวหลายไรและมีคนหยงสตารแเขามาหาไมหรือตนยางและจับจองพ้ืนที่ในเกาะนี้ ชวงหลังคนจีนก็
ขายสวนยางใหคนในเกาะ และไดยายไปบนฝั่งหลังจากนั้นก็ไดปลูกกันมากขึ้น เพราะไดรับการ
สนับสนุนจากเกษตรอ าเภอและจังหวัดไดตัดไมถางปุาเพ่ือปลูกสวนยางมากข้ึนจนถึงปัจจุบัน”  
   - อาชีพปลูกมะมวงหิมพานตแ  
        นางโรย สรรประเสริฐ อายุ 81 ปี กลาววา “มีการปลูกกันมานานแลว
ประมาณ 170 ปีอยางนอย เมื่อกอนปลูกกันทั้งเกาะแตมีมากในหมูที่ 2 และ 3 ปลูกเพ่ือขายเมล็ด 
ทั้งเมล็ดสดและเมล็ดที่คั่วแลว ฤดูท่ีเก็บเก่ียวประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม” 
   ๑๖. ลักษณะทางสังคม   
   การศึกษา 
         - โรงเรียนประถมศึกษา 2 แหง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 1 แหง
คือจาก ป.1-ป.6 ปรับเป็น ม.1 – ม.3 
        - ที่อานหนังสือพิมพแประจ าหมูบาน 3 แหง (หมูที่ 2, 3 และ 4) 
     สถาบันและองคแกร 
        - มัสยิดบานแหลม หมูที่ 2 
         - มัสยิดอัลซอลาหุดดีน หมูที่ 3 
         - มัสยิดยามีลาตุล หมูที่ 4  
   สาธารณะสุข 
         - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 1 แหง 
      - อัตราการมีและการใชสวมราดน้ า 100 เปอรแเซ็นตแ  
   ขนบธรรมเนียม – ประเพณ ี
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       เนื่องจากชุมชนเกาะสุกรสวนใหญเป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก
ขนบธรรมเนียมก็จะอิงกับศาสนา  
      - การเลนซีหลาด 
        คือการละเลนโดยใชคน ๒ คน โดยมีกลอง-สมาทาน (กลองตีได
สองขาง) ตีเป็นจังหวะการเลนก็คลายๆร ามวยไทย การเลนซีหลาด 12 ทา เลนกันทีละคู พอเหนื่อยก็
เปลี่ยนคูเลนตอ ความเป็นมา มาจากคนมาเลยแเขามาอยูที่นี่แลวไดเมียคนไทยและน าการเลนซีหลาด
มาเลนกันในไทยจากพอก็ไปลูกหลาน จนมีการเลนกันตอๆมา แตปัจจุบันไมมีแลวคาราโอเกะเขามา
แทนที่ (ท่ีมา: นายหมาดหนอด จิตรหลัง อายุ 75 ปี บานเลขท่ี 2 หมูที่ 2 ต.เกาะสุกร)    
    - พิธีน าเรือลงน้ า 
         นายสัน บนหา อายุ ๙๐ ปี ไดบอกเลาเกี่ยวกับพิธีน าเรือลงน้ าไววา
..“ เป็นพิธีที่ชาวประมงท ากันทุกครั้งที่เมื่อน าเรือขึ้นมาบนบก เมื่อน ามาขึ้นโครง(วางเรือบนขอนไม
เพ่ือซอม)หรือเป็นเรือท าข้ึนมาใหมเมื่อเสร็จเรียบรอยแลวจะน าเรือลงน้ าก็จะท าพิธีนี้ทุกครั้ง น าเรือลง
น้ าท าไดทุกเดือนแตถาเป็นขางขึ้นจะท าในวันคี่ ถาเป็นขางแรมจะท าในวันคู ของใชในพิธีจะ
ประกอบดวย บาก ายาน ผาผูกหัวเรือ ๓ ผืน สีแดง สีน้ าเงิน สีขาว เงิน ๙ บาท(ส าหรับใสผูกไวกับผาสี
แดง) ดายดิบ ๑ เสน ผูกหัวเรือ ขาวและแกง (นิยมแกงไก) โดยน าใบตองวางบนหัวเรือ วางขาวบน
ใบตอง ๕ กองใสไก ๕ กอน เสร็จแลวก็เผาก ายาน กลาว ดาโหลนอยูทาย นางหนออยูกลาง ดาหล าอ
ยูหัว ขอจากอัลเลาะหแใหเรือไปคลองมาคลอง ไปถึงหลบถึง อยาใหหนาหลมหนาหลา หากินไดผล 
หลังจากนั้นก็ชวยกันพาเรือลงน้ าใชไมทอนกลมรองไวใตทองเรือเพ่ือเป็นเลื่อนเข็นเรือลงไดงายขึ้น 
แลวอานฟาติฮะหแ สาลาวาดนบียแบอกแมนางเรือ (แมยานาง) ขอแมน้ าคงคารับรองเรือล านั้นไวดวย 
ชวยสงใหถึงหลิงถึงฝั่ง ซึ่งการท าพิธีที่นายสันกลาวถึงนี้คลายกับขอมูลขององอาจ ภัทรด ารงเกียรติที่
กลาววา ครั้งสมัยกอนจะมีคนชื่อ ยาโลย ดาสับ ซีมะ ซึ่งเป็นคนรักษาเรือ เมื่อตายไปแลวก็เป็นเจาเรือ 
นายเรือ ซึ่งมียาโลนอยูหัวเรือ อาสับอยูทายเรือ ซิมะอยูกลางล าเรือ นับแตนั้นเป็นตนมาเมื่อมีการ
สรางเรือแลวพรอมเอาลงทะเลตองมีการท าบุญ(นุรี) โดยมีโต฿ะอีหมามเป็นผูสวดมนตแ(อานดุอารแ)แลว
จะตองตั้งขาวสามกองบนหัวเรือ เพ่ือใหจาวเรือนายเรือรับรูและขอพรใหมีการท ามาหากินคลองตัว
และไมมีเคราะหแรายเขามากล้ ากลายและชวยปกปักรักษาลูกหลานปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง ”   
         และเหมือนกับขอมูลที่ไมทราบแหลงที่มา ซึ่งกลาวไววา “จาวเรือ
นายเรือหรือคนคุมครองเรือ ชื่อ สิมะกับสิหมัน และสิมะนั้นจะอยูคุมครองสวนกลางของเรือ สิหมันจะ
อยูคุมครองทายเรือเพ่ือชวยคุมครองเรือและคนที่อยูในเรือใหปลอดภัย และเมื่อจะเอาเรือลง เจาของ
เรือจะท านุรีเอาเรือลง ของที่จะท าเพ่ือน ามาท านุรี คือ แกงไกหรือแกงแพะเป็นตน ”  
      จากขอมูลทั้ง 3 แหลงกลาวโดยสรุปไดวา การท าพิธีน าเรือลงน้ าจะท าทุกครั้งเมื่อตองการจะ
น าเรือลงน้ าหลังจากท่ีไดน าเรือขึ้นมาบนบก เพ่ือน ามาขึ้นโครงหรือเรือที่ท าขึ้นใหม และเมื่อจะน าเรือ
ลงน้ าก็จะมีการท าพิธีนี้ทุกครั้งโดยเป็นการขอพรใหการเดินเรือปลอดภัย ท ามาหากินคลอง แตมีขอมูล
ที่แตกตางกันคือ ขอมูลของนายสัน บนหา ไมไดกลาวถึงการท านุรี ขณะที่ขอมูลเกี่ยวกับนายเรือหรือ
เจาของเรือก็แตกตางกันรวมทั้งการตั้งขาวบนเรือก็แตกตางกัน 
    - การลอยบาลาดบาหลา 



16 
 

     จากการเก็บขอมูลการลอยบาลาดบาหลาของชาวเกาะสุกร นาง
โรย  สรรประเสริฐ อายุ 81 ปี บานเลขที่ 73 ม.2  กลาววา ถึงที่มาของประเพณีนี้วา “ สมัยกอน
เกาะสุกรเกิดมีโรคระบาด คือ ไขน้ า ลักษณะคือ เป็นตุมตามตัว พอเป็นมากจะเปื่อยท าใหคนตาย
หลายคน สมัยกอนการรักษายังไมเจริญ ยังคงตองพ่ึงหมอบานคนมีวิชาอาคมรักษาทุกคนกลัวก็เลยท า
กันทุกคนทุกบาน ปีละ 1 ครั้ง เมื่อหมอไดท าลอยบาลาดบาหลา โรคไขน้ าก็หายไปจากหมูบานจริงๆ
คนเลยเชื่อจึงท ากันทุกๆปี เพราะกลัวโรคไขน้ าจะกลับมาอีก ปัจจุบันไมมีแลวหมดไปเมื่ อประมาณ 
25 ปีที่แลว เพราะเมื่อหมอคนที่ท าไดตายไปก็ไมมีคนที่สืบตออีกอยางโรคไขน้ าก็ไมมีในหมูบานแลว
ดวย ” 
    และนางโรย นายเฉม และนายเก็น ไดใหขอมูลที่ตรงกันวา “ การ
ลอยบาหลาดบาหลา นั้นเป็นการลอยเอาสิ่งที่ไมดี เอาความเจ็บปุวย ความทุกขแโศก หรือเคราะหแราย
ตางๆใหไปกับสายน้ า ” นายโล฿ยและนายเฉมยังเพ่ิมเติมอีกวา การลอยบาหลาดบาหลาจะท ากัน
ในชวง 13-15 ค่ า นอกจากนี้การลอยบาหลาดบาหลา นางโร฿ย สรรประเสริฐ และนายเก็น จิตรหลัง 
ไดบอกเลาถึงขั้นตอนในการท าวา “ ท าเรือไม (เหมือนจริง) ใชส าหรับใสของที่ตองลอยไปกับเรือ มี 
ผม เล็บมือ เล็บเทา ขาวสาร เงิน ตอก ดอกไม ขนมแดง-ขาว ใหหมดท าพิธีท านุรีกอนลอยเรือของที่
ใชท านุรีถาเหลือหามเอากลับตองทิ้งน้ าหรือใสไปกับเรือ ใชไมท าเป็นเรือเล็กๆแลวเอาสิ่งของทุกสิ่งทุก
อยางเชน ของกิน ของที่เราใชและตัดเล็บกับผมหอกระดาษแลวลอยไปตามน้ า ” ซึ่งคลายกับการบอก
เลาของนายเฉม หมุนหลี อายุ 82 ปี ที่กลาววา “สมัยกอนมีนายเสม เจะสา เป็นผูท าพิธีโดยใชไม
ตีนเป็ดหรือไมนุนยาวประมาณ ๑ วา ขุดเป็นเรือแลวปักใบคลายส าเภาสูง ๑ วาใสขาวสารถุงเล็กๆ 
ขนมขาวตอกดอกไม เสื้อผา เงิน แลวใหชาวบานตัดผมตัดเล็บใสลงไปจากนั้นเริ่มท าพิธีรายมนตแรอง
เรียกใหภูตผีวิญญาณเรรอน ละสัมภเวสีลงไปอยูในเรือบาหลาดบาหลาและไปลอยทะเลตอนน้ าลง” 
และเหมือนการใหขอมูลของนายแบ จิตรหลังที่บอกเก่ียวกับพิธีกรรมที่วา“ ชาวบานก็ชวยกันสรางเรือ
ขึ้นมาล าหนึ่งเพ่ือใชลอยมีการน าสิ่งของตางๆใสไวในเรือ มีการตัดเล็บ ตัดผม และขนมขบเคี้ยวตางๆ
ใสไวในเรือเพ่ือสะเดาะเคราะหแของตนเองกอนจะลงเรือท าพิธีบุญกอน ขนมก็เอามารวมท าบุญพอ
เหลือก็เอาใสเรือ และขนมที่น าไปใสเรือลอยแลวจะน ามากินอีกไมได ”  
         ทั้งนี้ในการลอยบาหลาดบาหลานั้นจะมีการท านุรีกอน โดยขนมที่
เหลือจากการท าบุญที่ใสในเรือแลวจะน ามากินอีกไมได นอกจากนี้ในการลอยเรือบาหลาดบาหลานั้นมี
ความเชื่อทางไสยศาสตรแเขามาเกี่ยวของดวย ตามค าบอกเลาของนายเฉม หมุนหลี และนายแบ จิตร
หลัง ซึ่งคลายกันบอกวา เมื่อตัดผมตัดเล็บลงในเรือบาหลาดบาหลาจะถือเป็นการปลดปลอยเคราะหแ 
และการลอยบาหลาดบาหลาทุกครั้งจะตองเรียกภูตผีสัมภเวสี วิญญาณเรรอนที่อยูบนเกาะลงไปอยูใน
เรือดวย และเมื่อน าเรือไปลอยในทะเลตกกลางคืนเคยมีชาวประมงหาปลาในทะเลตกกลางคืนเคยมี
ชาวประมงหาปลาไปเจอเขา จากเรือล าเล็กๆก็กลายเป็นเรือส าเภาล าใหญเทาเกาะ ภายในมีงานรื่น
เริงอยางคึกคักพอเขาไปดูใกลๆปรากฏวาเป็นเรือบาหลาดบาหลานั่นเอง ชาวบานเขาเชื่อวาเรือบา
หลาดบาหลาไปติดเกาะใดเคราะหแรายและภูตผี สัมภเวสีก็จะขึ้นไปอยูเกาะนั้น เมื่อถึงเวลาลอยเรือก็
จะท าพิธีเรียกผี 4 ทิศ เพื่อที่จะใหภูตผีเหลานั้นไดลงในเรือ และชาวบานก็จะมีค ากลาว ลอยเรือ และ
จะพูดวา “ใหความเจ็บปุวย ความทุกขแ สิ่งที่ไมดีตางๆใหลอยหายไปกับเรือล านั้น” พอเรือลอยออกไป
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ไกลก็จะมีบางคนเห็นในตาหรืออาจเป็นเพราะความเชื่อของแตละคน เขาจะเห็นวาเรือที่ใชลอยไปนั้น
ไดกลายเป็นเรือล าใหญ มีคนอยูในเรือคือ พวกภูตผีปีศาจที่ชาวบานเรียกมาใหขึ้นเรือนั่นเอง 
    สวนการสืบทอดประเพณีนี้ ในปัจจุบันมีเพียงคนเดียวที่สามารถท า
พิธีนี้ได คือ นายตะเก็น จิตรหลัง ตามค าบอกเลาของนายเฉม หมุนหลี ขณะที่นายแบ จิตรหลัง และ
นางโร฿ย สรรประเสริฐ ตางบอกวา ปัจจุบันพิธีนี้หาดูไมไดแลวเพราะไมมีใครสืบทอดและคนที่ท าพิธีนี้
ไดคือ นายโพงกับนายโกบ ก็ไดเสียชีวิตหมดแลว 
       - การอาบน้ า 7 เดือน คนทอง 
         นางโร฿ย สรรประเสริฐ อายุ 81 ปี บานเลขท่ี 73 ม.2 ต.เกาะสุกร 
ไดบอกเลาเกี่ยวกับการอาบน้ า 7 เดือนคนทองวาจะท าเมื่อตั้งครรภแได 7 เดือน เป็นการประกาศให
คนไดรูและเป็นการตอนรับสมาชิกใหมเขาสูศาสนาอิสลาม โดยจะใหคนที่ตั้งครรภแอาบน้ า สระผมให
สะอาดและจะมีการท านุรีขอดุอารแ (ขอพร) จากอัลเลาะหแ ใหลูกที่จะเกิดมาไดดิบไดดี และอยาใหเจ็บ
ไขไดปุวย   
    - การแตงงาน 
         ในพิธีการแตงงาน นายแบ จิตรหลัง อายุ 80 ปี บานเลขที่ 6 ม.3 
ต.เกาะสุกร ไดกลาววา...“ สมัยกอนเจาสาว ตอนกลางคืนหามลงจากบาน นอกจากมีร าวง-รอแง็ง มี
การดาวลอมเดือน ที่ใหเจาสาวหรือเจาบาวอยูขางใน และนางร าวง-รอแง็งลอมเอาไวและใหเจาสาว
หรือเจาบาวมาไถเขาจึงจะคืนใหและเจาสาวจะตองกลับมาอยูบนบานเหมือนเดิม พอตอนรุงเชา
เจาสาวแตงตัวรอขบวนขันหมาก พอมาถึงมีการกั้นประตูเมื่อเจาบาวใหซองประตูจึงเปิด พอเจาบาว
จะเดินเขาไปตองมีการเช็ดเทาเจาบาว สวนใหญจะใชเด็กเช็ด เครื่องเช็ดเทาเจาบาว แลวจึงเขาไปรับ
เจาสาวในหอง มีการ “ ตะหนิง ” กลาวขอพรจากพระเจาเจาสาวออกมาไดพรอมเจาบาวและมา
ตอนรับแขก งานแตงงานสมัยกอนมีการระแขกกับเลนสีหลาดไปดวย มีการตีโพนใหจังหวะ เมื่อกอน
คนที่เลนจะมีครูหนอสีหลาดดวย บางคนนุงผาถุงแลวเลนสีหลาด ท าใหคนดูขบขัน 
         และนายลุน เจะสา ไดกลาววา “หญิงชายคนไหนก็แลวแต เมื่อ
ชอบพอกันแลวฝุายชายจะตองมีการไปสูขอตามขนบธรรมเนียมโดยตองยินยอมทั้งสองฝุาย แลว
จากนั้นมีการนัดวันแตงงาน ดูฤกษแวันแตงจากนั้นมีการ นิกะหแ คือ จดทะเบียนสมรสแบบอิสลาม จะมี
อิหมามและพยาน 2 คนและมีการอานกุรุอาน หรือ รูรานตางๆตามศาสนาอิสลาม เมื่อเสร็จพิธีทาง
ศาสนาแลวก็จะมีการแตงงานจัดงานเลี้ยงตามความพอใจ” 
        - การเขาสุนัต 
         เกี่ยวกับการเขาสุนัต ไดมีผูใหขอมูลไวดังนี้  นายทัด ศรีอุน อายุ 
76 ปี บานเลขที่ 87 ม.2 “ การเขาสุนัต คือ การขลิบปลายอวัยวะเพศชาย สมัยกอนเมื่ออายุ
ประมาณ 10 ปี คนอิสลาม (ผูชาย) ทุกคนตองเขาสุนัต แตปัจจุบันเขาสุนัตตอนอายุยังนอยเพราะ
แผลจะหายเร็วกวาตอนท่ีอายุมาก ” 
    - การท าตายาย (โต฿ะหมอเถา/เฒา) 
         นายอุบล เทศนอก อายุ 65 ปี บานเลขที่ 75 ม.2 กลาวถึงการ
ท าตายายวา “ ขึ้น 3 ค่ าเดือน 6 หรือ 6 ค่ า เดือน 6 ของทุกปี คนเฒาคนแกเขาจะท าตายายกัน ที่
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เขาท ากันวันนี้เพราะวามันครบรอบ 1 ปี ที่เขานัดกันไว ถาหากใครไมท าก็ไมเป็นไรที่เขาท าเพราะ
ร าลึกถึงบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ” 
 ซึ่งเหมือนกับค าบอกเลาของ นายทัด ศรีอุน เชนเดียวกับนายตะเก็น จิตรหลัง ที่บอกวา 
“ธรรมดาแตโบราณหลายชั่วอายุคน ร าลึกถึงปูุ ยา ตา ยาย ที่ลวงลับไปแลว นิยมท ากันในเดือน 6 ขึ้น 
3 ค่ า (มิถุนายน) เพ่ือใหปูุ ยา ตา ยาย ที่ลวงลับไปแลวชวยคุมครองลูกหลาน และใหสิ่งที่ดีเขามา ใย
ชีวิต และแคลวคลาดจากภัยอันตรายตางๆ ”  
 และเหมือนกับขอมูลของนายสัน บนหา ที่บอกวา “การท าพิธีตั้งตา-ยาย บางบานอาจจะมี
ความแตกตางไปบางเล็กนอยแตที่ส าคัญคือท ากันในเดือน 6 ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีที่
บานชายด า และน าอาหารคาวหวานมาดวย ตา-ยาย ที่ชายด านับถือ มีชื่อวา โต฿ะยาบั้งสา กับ โต฿ะแส
หวาหลี ซึ่งเป็นตา-ยายฝุายพอของชายด า เมื่อกอนพอของชายด าเป็นคนท าพิธีและกอนหนาจากนั้นก็
มีบรรพบุรุษท ามากอน ท าเพ่ือขอใหวิญญาณบรรพบุรุษชวยคุมครองรักษา ท าใหการท ามาหากินไดดี 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ อยูเย็นเป็นสุขตลอดปี ” 
 โดยของที่ใชในการท าตา ยาย(ตามค าบอกเลาของนายอุบล) ไดแก เทียนไข ขนมโค และไก
ตมหรือแกงไก ทั้งนี้นายทัด ศรีอุน ไดเพ่ิมเติมวาถาหากไมมีการแกบน ของที่ตั้งจะใชขนมโคและเทียน
ไข โดยขนมโคตองมีแม 1 ลูก ขางๆท าลูกเล็กๆจนเต็มถวยถามีการแกบนก็ตั้งตามของที่เราแกบน 
เชน แพะเขาทอง ไกปากทอง หรือ ไก ทั้งนี้ขอมูลมีทั้งสวนที่เหมือนและแตกตางจากของนายสัน บน
หา ที่บอกวาของที่ใชในการท าพิธีประกอบดวย กระออมใสน้ าลอยดอกไม 9 ดอก เทียนไข 1 เลมปัก
บนปากกระออม น้ ามะพราว(ใชมะพราวออนทั้งลูกเปิดฝา) ขาวเหนียว ขาวจาวอยางละ 2 ที่ ขนมโค 
2 ที่ ขนมตม 2 ที่ ขนมหอใสไข 2 ที่ ขนมกวน 2 ที่ แกงไกทั้งตัว(สมัยกอนขนมที่ใชในท าพิธีมีถึง 12 
อยางปัจจุบันลดลง) โดยของที่ใชท าพิธีแตกตางกันขึ้นอยูกับครูหมอที่ท าพิธี 
 สวนในการท าพิธีนั้น นายสัน บนหา ไดใหขอมูลไวดังนี้  “ ถาหากวาในรอบปีที่ผานมาคนใด
เกิดบนบานใหตายายชวยในเรื่องใด เมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์แลวจะไหวดวยอาหารชนิดใดก็ตองเอามาดวย
ตามที่กลาวไว ชายด าบอกวา สวนใหญจะบนบานดวยไกปากทองคือ แกงไกทั้งตัวและเอาแหวน
ทองค ามาสวมที่ปากไกไวตอนพิธี และแกงแพะเขาทองคือ สวนของหัวแพะจะน าเอาสรอยคอทองค า
มาพันเอาไวทั้งสองขาง เมื่อตั้งของในพิธีครบแลว จะเริ่มพิธีประมาณเวลาพลบค่ า คนท าจะจุดเทียนที่
กระออมแลวกลาวเชิญตา-ยาย ที่นับถือมารับไหวจากลูกหลานที่มานั่งอยูพรอมหนาพรอมของที่เซน
ไหวแลวขอใหตา-ยายชวยรักษาความเจ็บไขของลูกหลาน ใหลูกหลานทั้งหมดท ามาหากินคลองใน
เดือน 6 ปีนี้ถึงเดือน 6 ปีหนา ใหอยูเย็นเป็นสุขตลอดไป หลังจากนั้นก็บอกกลาวถึงของเซนไหวของ
แตละตนที่เคยไดบนบานไวทีละคน 
 นอกจากนี้ก็ยังมีดูขี้เทียนที่จุดท าพิธีดวยวา ในปีตอไปการท ามาหากินจะเป็นอยางไร ชายด า
บอกวาถาขี้เทียนไหลลงมาเยอะเกาะกันเปูนกลุมใหญจะหมายถึง การท ามาหากินจะดีตอไป ขณะจุด
เทียนแสงเทียนลุกโชติชวงยอดไฟขึ้นสูงลูกหลานอยูเย็นเป็นสุข เมื่อเสร็จพิธีแลวก็ดับเทียน เอาน้ ามนตแ
ใสกระออมมาพรมศีรษะกันแลวน าของที่ตั้งในพิธีมาท านูรียแกันในหมูลูกหลานที่มาท าพิธีและคนบาน
ใกลเรือนเคียง ”  
 ขณะที่ขอมูลของนายอุบล เทศนอก แตกตางจากนายสัน บนหา ตรงที่การจุดเทียนจะจุดบน
ขนมโค ขณะที่ของนายสัน บนหาจะจุดบนกระออม โดยมีใจความดังนี้ “ ถาหากใครไมท าก็ไมเป็นไรที่
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เขาท าเพราะเขาร าลึกถึงบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว เวลาท าเขาจะปักเทียนไวบนขนมโคแลวเขาจะรอ
ดูวาน้ าเทียนไขจะไหลออกมาแคไหน” และขอมูลที่แตกตางกันอีกประการหนึ่งของการท าตา -ยาย 
ไดแก ความเชื่อเรื่องน้ าตาเทียนในพิธีโดยนายสัน ไดกลาววา “ถาขี้เทียนไหลลงมาเยอะเกาะกันเป็น
กลุมใหญๆจะหมายถึง การท ามาหากินจะดีตอไป ขณะจุดเทียนแสงเทียนลุกโชติชวงยอดไฟขึ้นสูง
ลูกหลานอยูเย็นเป็นสุข” ซึ่งจะแตกตางจากของนายอุบน ที่กลาววา “เขาจะรอดูวาน้ าเทียนไขจะไหล
ออกมาแคไหน ถาหากวาน้ าเทียนไขไหลออกมากแสดงวา ในปีนี้ครอบครัวนั้นจะมีแตรายจาย รายรับ
ไมคอยมี แตถาหากวาน้ าเทียนไหลนอย แสดงวาครอบครัวหรือบานนั้นจะมีรายรับมากกวารายจาย” 
       - การข้ึนเปล 
         นายตะเก็น จิตรหลัง อายุ 93 ปี ม.3 ไดกลาวถึงการขึ้นเปลเด็กใน
สมัยกอนวา “ เมื่อกอนโกนหัวเด็กแลวน าเด็กข้ึนเปล เด็กตองอายุ 7 วัน ยานบีสาละวาทนบี อาน บา
รันยี ท าใหเด็กร าลึกถึงศาสนา ”ซึ่งคลายกับขอมูลที่ไดรับจากนายหมาด อยูดี อายุ 60 ปี บานเลขที่ 
52/1 ม.2 เลาวา “การข้ึนเปลเด็ก เป็นวิธีทางศาสนาเป็นการชมลูก ซึ่งจะท าเมื่อเด็กอายุ 7-15 วัน
พรอมกับวันโกนผมเด็กโดยเป็นวิธีที่เด็กทุกคนตองท า (แกกะ) ถาไมท าตามหลักศาสนาจะถูกกักขัง
ไมใหเป็นอิสระ ” 
       ขณะที่นายค าสิน เทศนอก อายุ 48 ปี บานเลขที่ 2 ม.3 ไดกลาววา “ การขึ้นเปล
เด็ก เป็นการท าบุญซึ่งเรียกวา สุนนะมูอากัส (เป็นสุนนะใหญ) เป็นบุญใหญไมใชสิ่งที่อายับ (จ าเป็น) มี
การท าอาหารคาว-หวาน ตกแตงเปลสวยงาม เชิญแขกและผูน าศาสนามาท าพิธีขึ้นเปลมีการกลาวขอ
ดุอาหแ(ขอพร)ใหเด็ก ลงมาเผยแพรทานนบีเลยท าบุญขึ้นเปลลูกใหพวกลูกมีขวัญก าลังใจกอนขึ้นแปล” 
       กลาวโดยสรุปวา การขึ้นเปลเด็ก เป็นพิธีที่เกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนา ซึ่งจะ
ท าเมื่อเด็กอายุ 7-15 วัน เพ่ือเป็นการขอพรใหกับเด็ก ถือเป็นการท าบุญอยางหนึ่งซึ่งจะมีการ
ท าอาหารคาว-หวาน ที่ตกแตงอยางสวยงามมีการเชิญแขกและผูน าทางศาสนามาท าพิธีและอานบารา
ยี สวนขอมูลที่แตกตางกันคือ นายหมาด อยูดี บอกวา ทุกคนตองท าพิธีนี้ใหกับเด็ก ขณะที่นายค าสิน 
เทศนอกกลับบอกวาการข้ึนเปลเด็กเปูนบุญใหญไมใชสิ่งที่จ าเป็น (อายับ) 
        - วันออกบวช หรือ วันฮารีรายอ (ลีอิดิลฟิตรี) 
         นายค าสิน เทศนอก อายุ 48 ปี บานเลขที่ 2 ม.3 และนายสุนทร 
เทศนอก ไดใหขอมูลคลายกันเกี่ยวกับวันฮารีรายอ ดังนี้  “เป็นวันออกบวชและเป็นวันอีด (วันรื่นเริง) 
กอนถึงวันฮารีรายอมีการฆาวัวควายเพื่อมาทอาหารรวมท าบุญกันที่มัสยิด กลาวดุอาหแขอพรในคืนนั้น
กอนจะถึงวันอีดครอบครัวมุสลิมทุกคนจะตองสงขาวสาร (สารตะ) เป็นความจ าเป็นของครอบครัว
มุสลิมทุกครอบครัว จึงท าใหคนที่อาศัย-ท างานอยูขางนอกตองกลับมาบาน(ถาไมไดสงเกิดเหตุขัดของ
คอยชดใชในปีตอไป)พอตอนรุงเชาซึ่งเป็นวันอีด (ฮารีรายอฟิตรี) ชาวมุสลิมทุกคนรวมถึงเด็กจะแตงตัว
สวยงามดวยเสื้อผาหลากสีสันตามแบบของมุสลิมและน าขนมพ้ืนบานที่ท าไวกอนวันอีดประมาณ 2-5 
วันมารวมกนท าบุญที่มัสยิด มีการรวมละหมาดและสอนศาสนาและใหเห็นความส าคัญของวันอีด มี
การขอ มะอัฟ (ขอโทษ) ซึ่งกันและกัน ผูที่มีเงินก็มีการ ซาดากะ (ท าทาน) ใหกับเด็ก คนแก คนพิการ 
พอเสร็จพิธีจากมัสยิดแลวก็มีการเยี่ยมญาติ ส าหรับในเกาะบางคนก็ขี่รถเยี่ยมญาติในเกาะ บางคนก็
ออกนอกเพ่ือเดินทางเยี่ยมญาติขางนอกในบางครั้งจะมีการจัดการละเลนของเยาวชนและแสดง
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เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นการจัดเวทีบาง กลางลานบาง แลวแตทางกรรมการมัสยิดและผูน าศาสนาจะ
ลงความเห็น ” 
       ฮารีรายอออกบวช เมื่อถึงบวชแลวครบวันก็จะดูเดือน เมื่อเห็นเดือนแลวก็จะออก
บวช หรือเมื่อทางจุฬามนตรีประกาศทางโทรทัศนแ เมื่อไดรับรูแลวก็จะตักเบียะ รุงเชาก็จะมีการออก
บวชและก็ท าพิธีละหมาด อิดิลฟริตรี ประมาณ 8 โมงกวาๆหลังจากนั้นมีการท านุรี ไปเยี่ยมกุโบ มี
เวลาประมาณ 3 วันในการไปพบปะสังสรรคแพ่ีนอง ฮารีรายอออกบวช 3 ปีจะเลื่อนครั้ง 3 เดือน 10 
วัน จะเป็นฮารีรายออิดิลอัดฎาฮารแ จะท ารุกน ฮัจยีหแที่มะกะหแ คนที่ท าฮัจยีหแไมไดตองไปละหมาดที่
มัสยิดเวลา 9 โมง เมื่อละหมาดเสร็จก็ท านุรี เยี่ยมกุโบ มีระยะเวลา 9 วันในการเยี่ยมญาติพ่ีนอง 
       - การท าสะเดาะเคราะหแที่บาน 
         นางทองอยู เทศนอก ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการท าสะเดาะเคราะหแ
บาน ซึ่งเหมือนกับนายองอาจ ดังนี้ “การสะเดาะเคราะหแที่บาน เป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณวา 
การสะเดาะเคราะหแจะท าใหบานสงบสุข ไมมีเหตุรายเกิดข้ึนภายในบานและทุกคนที่อยูภายในบานจะ
รดน้ ามนตแที่เขาท าใหเพ่ือที่จะใหสิ่งเลวรายออกไปจากบาน”  
        นายทัด ศรีอุน อายุ 76 ปี ไดเลาถึงสาเหตุที่ตองท าสะเดาะเคราะหแบาน
เมื่อมีเหตุการณแดังตอไปนี้ 
        ๑) ตอท ารังบนบาน 
        ๒) ตัวเหี้ยเขาใตถุนหรือเขาในบาน 
        ๓) ไกผสมพันธุแกันบนบาน 
       ๔) นกฮูกเกาะหลังคา 
        ๕) คนนอกท่ีไมใชญาติมีอะไรกันในบาน 
        ทั้งนี้ตรงกับขอมูลของนายองอาจ ภัทรด ารงเกียรติ ที่กลาวถึงการสะเดาะ
เคราะหแบานเมื่อมีตัวเงินตัวทองเขาบาน โดยเชื่อวาหากตัวเงินตัวทอง(ตัวเหี้ยหรือแลน)เขาบานจะน า
สิ่งที่ไมดีเขามา หรือจะน า ความโชครายเขามา จึงมีการท าพิธีสะเดาะเคราะหแ และของที่ใชในกา ร
สะเดาะเคราะหแมี ขาวเหนียว/ขาวจาว ขาวตอกดอกไม ขาวแดง/ขาวขาว  กลวย ออย งา หมากและ
พลูอยางละ 9 ค า ซึ่งแตกตางจากขอมูลของนายทัด ศรีอุน ที่กลาวถึงของที่ใชในการสะเดาะเคราะหแ
ไววา... จะใชใบเตยท าเป็นรูปถวยกลัดดวยกานมะพราวไวส าหรับใสของคาว-หวาน และของที่ตั้งถวาย
มีขนมโค ย าดิบ ย าสุก ขาวเหนียว ขาวจาว ตอก ดอกไม มะพราว ธูป เทียน  
        นอกจากนี้นายทัด ศรีอุน ยังไดใหขอมูลเพ่ิมอีกวา “ปัจจุบันการสะเดาะ
เคราะหแบานท านอยลง มีบางท่ีท ากันอยู สาเหตุที่ท ากันนอยลงเนื่องจากคนเริ่มเรียนศาสนากันมากขึ้น 
หลักศาสนาเนนการนับถือเฉพาะองคแอัลเลาะหแองคแเดียว ตางจากสมัยกอนที่คนไมรูเรื่องศาสนา อาศัย
ความเชื่อ ดังนั้นจึงมีการท าสะเดาะเคราะหแบานกันมาก” 
        - การตั้งท่ีเรือน 
        จากขอมูลของนายสุทธิรักษแ ไชยมล อายุ 42 ปี บานเลขที่ 22 ม.
2 และนายทัด ศรีอุน อายุ 76 ปี กลาวถึงการตั้งที่เรือนวา “จะท ากันในเดือน 6 เฉพาะค่ าของวัน
อังคารและวันเสารแ โดท าเพ่ือบอกเจาที่บานใหคุมครองคนในบานใหอยูเย็นเป็นสุข อยาเจ็บอยาไข ท า
มาหากินคลอง ” โดยของที่ใชในการประกอบพิธีตามค าบอกเลาของนายสุทธิรักษแ ประกอบดวย ขาว
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จาว ขาวเหนียว มะพราวขูด หมากยน น้ ามะพราวใสฝาหอย 5 ฝา เทียน 5 เลม ไขไก 1 ฟอง ซึ่ง
แตกตางจากของนายทัด ศรีอุน มีเพียงขาวหัวหมอ (ขาวจาว) หมาก พลู ไขไก น้ า เทานั้น ทั้งนี้ของที่
ใชจะวางที่โคนเสาตนแรกของบาน (เสาภูมิ)  
       ในสวนของการท าพิธี นายสุทธิรักษแ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมอีกวา เมื่อไดเวลา
น าใบตองวางที่โคนเสาภูมิ (เสาตนแรกที่สรางบาน) น าขาวจาว ขาวเหนียว มะพราวขูด หมากยน วาง
เป็น 5 กอง แตละกองตองมีของทั้งสี่อยาง แลวน าน้ ามะพราวที่ใสในฝาหอยวางไวฝาละกอง เทียนไข
ก็ปักเป็นเลมละกองเชนกัน ไขไกตองเจาะดานบนออกแลววางไวนกองที่อยูตรงกลาง จุดเทียนทุกเลม 
คนท าพิธีกลาวเชิญเจาที่บานบอกกลาวใหชวยปกปักรักษาคนบนเรือนไมใหเจ็บไมใหไข ใหอยูเย็นเป็น
สุข ท ามาหากินคลองเป็นอันเสร็จพิธี 
          - การท าขวัญขาว 
         นางบัว จิตรหลัง ไดบอกเลาความเป็นมาของการท าขวัญขาว ดังนี้  
“แมขวัญขาวนั่งอยูในยุงฉาง และมีลูกชายเจาของยุงฉางคอยพาขาวพาน้ าไปใหแมขวัญขาวทุกวัน จน
แมของผูชายคนนั้นสงสัยไดไปดูและเห็นวาแมขวัญขาวนั่งอยูในยุงฉางก็นึกวาเป็นชูของลูกชายเลยหา
ไมไปตีแมขวัญขาวจนแมขวัญขาวเสียใจ และรุงเชาของวันตอมาเขาก็ไปดูในยุงฉางก็ไมพบแมขวัญขาว
และขาวแลวจนในปัจจุบันก็ตองเก็บขาวเอง  
        พิธีเรียกขวัญขาว เขาจะพาจงแลกขาวแลวใสแกะ จากนั้นเขาก็เก็บขาวแลว
ผูกรวงขาวเก็บขาวมา 9 รวง แลวผูกใสจงที่น ามาจากนั้นก็รวมมา 3 กอง ผูกจุกแลววน 3 ครั้ง และ
พาจงนั้นกลับในระหวางทางเมื่อเจอใครก็จะไมพูดดวยจนกวาจะถึงบานแลววางจงจึงจะพูดได 
   ๑๗. ดานการบริการพ้ืนฐาน  
   ๑) การคมนาคม 
         - ถนนสายหลักระหวางหมูบาน การสัญจร สวนใหญเป็นถนน
คอนกรีตสายเล็กๆ และมีถนนสายรอบเกาะที่สะดวกและไดมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท 
         - การคมนาคมระหวางต าบลเกาะสุกรใกลเคียงหรืออ าเภอตองใช
เรือขามฝั่งในการเดินทาง 
      ๒) แหลงน้ า 
        - ล าน้ าเล็กๆและล าหวย 3 สาย 
         - บึงหรือหนอง 1 แหง 
         - บอน้ าตื้น 300 บอ 
         - บอโยก (บอบาดาล) 4 แหง 
         - บอบาดาล 2 แหง 
      ๓) ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
         - ปุาชายเลน สถานที่ทองเที่ยวตางๆเชน เกาะตางๆ ชายหาด ริม
ฝั่งทะเลโดยรอบ 
        - แหลงน้ า ไดแก น้ าผุด ม. 1 น้ าซับใตดิน ม.1 บอหิน 3 แหง ม.1 
        - พรุต าเสา 
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         - ถ้ า ไดแก ถ้ าต าเสา ถาขาหลวง ถ้ าคางคาว ถ้ าหัวเขาตกน้ า ถ้ า
หาดทรายยาว 
         - อูตอเรือส าเภา อยูที่บริเวณบานนายสมปอง สานุรักษแ 
   ๔) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
         - ไดแก ทวดโต฿ะเกาะหมู ทวดแหลมจีน ทวดแม็ง ทวดนะฉาว 
ทวดลิเลียบ ที่ตั้งทับท ารังนกเปลวโต฿ะบู 
   ๕) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน 
          - ปูอมยามสายตรวจ ต าบลเกาะสุกร 1 แหง 
          - อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
          - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
   ๖) การสื่อสารและโทรคมนาคม 
          - ที่ท าการไปรษณียแต าบล 1 แหง 
         - โทรทัศนแ อินเตอรแเน็ต 
   ๗) การไฟฟูา 
         - ต าบลเกาะสุกรมีไฟฟูาใช 24 ชั่วโมงท้ัง 4 หมูบาน  
       ๘) การเดินทาง  
    - รถตูสายตรัง-ยานตาขาว ไปลงที่ตลาดยานตาขาว แลวตอรถสอง
แถวสายยานตาขาว-ปากปรน-แหลมตะเสะ ระยะทาง 47 กิโลเมตร ถึงทาเรือตะเสะ หรือใชเสนทาง 
ตรัง-ปะเหลียน(ทางหลวงหมายเลข 404) เลี้ยวขวาแยกบานนา ประมาณ 18 กิโลเมตร เลี้ยวซายอีก
ประมาณ 7 กิโลเมตรถึงทาเรือตะเสะ เดินทางตอดวยเรือหางยาว ราวประมาณ 30 นาที ก็ถึงเกาะ
สุกร 
   ๙) ปัญหาและอุปสรรค 
    - ภาคการทองเที่ยวเติบโตขึ้นการขยับตัวของราคาที่ดินก็สูงขึ้น 
ปัญหาที่ดิน "ที่ดิน" มีการเปลี่ยนมือกันมากขึ้นในชวง 5 ปีที่ผานมา "กลุมทุน" จากตางถิ่นเริ่มเขาไป
กวานซื้อที่ดิน มีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นภายใตสถานการณแที่แปรเปลี่ยนนี้  ที่ดินบริเวณริมทะเลและ
ผืนนาใกล ๆ ชายหาด จากเดิมที่ชาวบานเคยเดินไปมาไดตามอิสระ ตามวิถีของคนที่นั่น กลับ
กลายเป็นวามีรั้วลวดหนามขึงพืดเต็มไปหมด พ้ืนที่ทุกแหงกอนหนานี้ มีเสนทางที่เชื่อมกับทะเลหรือ
ริมชายหาดไดอยางสะดวก ปัจจุบันไดกลายเป็นปัญหาใหญของชุมชนบนเกาะสุกร และยังไมมี
แนวทางที่ชัดเจนพอในการที่จะแกไขปัญหานี้ไดอยางยั่งยืน เพราะการรุกเขาไปของกลุมทุนนั้นเร็ว
กวาการตั้งรับของคนในพื้นที ่
  ๑.๒.๕.๒) เกาะลิบง 
   ๑.ประวัติความเป็นมา 
            ต านานเกาะลิบง  มีชายหนุมคนหนึ่งชื่อ ลิบง ซึ่งเป็นชาว อ.กันตัง เมื่อ
แตงงานกับสาวชื่อมุกแลวก็ไดร่ าลาพอแมไปท า มาหากินที่เมืองจีน จนเมื่อมีโอกาสกลับมาเยี่ยม
เมืองไทยพรอมดวยภรรยา โดยจะมาซื้อขาวของตางๆ เพ่ือน าบรรทุกใสเรือส าเภากลับไปขายที่เมือง
จีนดวย แตเขาไมไดแวะมาเยี่ยมเยียนพอแมเลย พอแม ทราบวาลูกชายกลับมาเมืองไทย ดวยความดี
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ใจอยากพบเจอลูก ก็เดินทางไปดูที่ทาเรือปรากฏวาไมพบ ลูกชาย รูสึกเสียใจมากจึงพูดขึ้นวา ถาลูก
ชายลองเรือมาถึงบริเวณนี้เมื่อใด ก็ขอใหเรือโดยพายุพัด และแลวลูกชายของเขาก็โดนพายุพัดตามค า
สาปแชงของพอแม ขาวของกระจัดกระจายลอยละลองไป ตามเกาะตางๆ จนกลายเป็นชื่อของเกาะ
นั้นๆ ไป เชน เกาะลิบง ก็คือชื่อลูกชาย เกาะมุกก็คือ ชื่อลูกสะใภ เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะไหง 
และเกาะอ่ืนๆ ในแถบนี้ ก็มาจากชื่อขาวของที่อยูในเรือ และกระจัด กระจายไปดวยแรงพายุตามค า
ของพอแม ที่มาและความหมายของชื่อ ชื่อของเกาะลิบงไดปรากฏอยูในเอกสารหลายแหง ซึ่งแตละ
แหงไดเรียกผิดเพ้ียนแตกตางกันไป เชน ปูเลาลิบง,ตะลิงโบง,ปลิบง,ตาลิบง, ลิบอง, ปูลูติลิบอง และ 
ตะลิบง  

  หนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตรแไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดอธิบาย
ความหมายของ เกาะลิบงเอาไววา”…เกาะลิบงไดชื่อมาจากตนเหลาชะโอน ซึ่งเป็นภาษามลายูเรียกวา
ลิบง…เพราะแตเดิมเกาะนี้มีตนเหลาชะโอนมาก…เกาะตะลิบง ก็เรียก”[ตองการอางอิง] สวนค าวา “ปู
เลา หรือปูลู” นั้นก็เป็นภาษามลายูซึ่งแปลวา “เกาะ” เมื่อน าเอาค าวาปูลู มารวมเขากับค าวา ลิบง
แลวก็มีความหมายวา เกาะที่มีตนเหลาชะโอน ค าวา “ตะ” นั้นก็ไดมีผูกลาววาเป็นค าในภาษามลายู
เชนกัน ซึ่งแปลวา “ไมมี” ดังนั้นค าวา เกาะตะลิบง จึงมีความหมายตรงกันขามกับค าวา ปูลูลิบง 
อยางสิ้นเชิง คือแปลความวา เป็นเกาะที่ไมมีตนเหลาชะโอน  

  ชุมชนบนเกาะลิบงไดเริ่มมาตั้งแตสมัยใดยังไมเป็นที่ทราบแนชัด แตจาก
หลักฐานหลายประการที่ยังเหลืออยูทั้งที่เป็นเอกสาร โบราณสถานรวมทั้งชื่อบานนามเมือง นิทาน
พ้ืนบาน และชุมชนเกาะลิบงไดในระดับหนึ่งวา ครั้งหนึ่งชุมชนแหงนี้เคยมีฐานะเป็นเมืองมาแลว โดย
ครั้งแรกอยูภายใตการปกครองของไทรบุรี ตอมาไดถูกรวมเขาเป็นสวนหนึ่งของเมืองตรังและยัง
ปรากฏหลักฐานวาในชวงสมัยกรุงรัตนโกสินทรแตอนตนเมืองตรังเคยตั้งอยูบนเกาะแหงนี้ดวย เกาะ
ลิบงในสมัยพุทธศตวรรษท่ี ๒๓ (อยุธยา - ธนบุรี) ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ประมาณพุทธศักราช 
๒๒๐๔ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณแมหาราชปกครองกรุงศรีอยุธยาอยูนั้น ที่เมืองเคดาหแ
(ไทรบุรี) ก็ไดตรงกับรัชสมัยของตนกู ลิ ลาฯใหพระราชโอรส ๒ พระองคแออกไปปกครองเมืองเกาะใน
ทะเล โดยโปรดเกลาฯใหตนกูอะตาอินลา มะหะหมัด ชะ(Tunku Attaullah Mohamad Shah) 
เสด็จออกไปปกครองเมือง ปูเลาปินัง (เกาะลิบง) (โดยนาจะตั้งเมืองขึ้นที่บาน พราว ปัจจุบันเป็นที่ตั้ ง
ของเตาเผาถานซึ่งอยูในเขตทองที่หมู 1 ต าบลเกาะลิบง) การที่ทางเมืองไทรบุรีไดสงพระราชบุตรมา
ตั้งเมืองขึ้นที่เกาะลิบงตามพงศาวดารนี้ไดสอดคลองกับนิทานพ้ืนบานที่ชาวบานเลาสืบตอกันมาวา 
“พระยาแขกท่ีสรางเมืองลิบง กับเมืองปินังนั้นไดมีประสงคแที่จะท าใหเมืองทั้งสองนี้ใหยิ่งใหญคูกัน แต
โหรไดท านายเอาไววาเมืองทั้งสองนี้จะอยูคูกันไมได หากเมืองหนึ่งเจริญ เมืองหนึ่งก็ตองรางผูคน แต
ปัจจุบันเมืองปินังเจริญรุงเรือง เมืองเกาะลิบงก็ตองทรุดโทรมไปตามค าท านาย เนื่องจากตามเกาะ
หลายแหงในนานน้ าแถบนี้ เป็นแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาหลายอยางโดยเฉพาะรังนกนางแอน
นั้นเป็นสินคาที่คนจีนมีความตองการสูง ดังนั้นเมืองไทรบุรีจึงไดท าการจัดเก็บทรัพยากรเหลานี้อยาง
เป็นล่ าเป็นสันและสามารถสงเป็นสินคาออกน ารายไดมาบ ารุงเมืองไดปีละมาก ๆ  

  ดังรายงานของ ฟรานซิส ไลทแ และเจมสแ สก฿อส ที่รายงานไววา เกาะและ
ทะเลแถบเมืองไทรบุรี จนกระทั่งถึงเมืองมะริดนั้นเป็นเขตผลประโยชนแของไทรบุรีทั้งสิ้น ทุกๆปีจะมี
เรือของชาวไทรบุรีเป็นจ านวนมากถึง ๑,๐๐๐ ล าที่เขามาเก็บรังนกนางแอน และปลิงทะเล โดยมี
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ลักษณะเป็นเจาภาษีที่จะคอยจัดเก็บภาษีอากรอีกทอดหนึ่ง อยางไรก็ตาม รายงานของฝรั่งทั้งสองคน
นี้ถูกวิจารณแอยูเสมอวาเขียนขึ้นเพ่ือตองการมีอ านาจเหนือรัฐบาลสยาม แตในเอกสารฝุายไทยก็ได
กลาวถึงการเขามาจัดเก็บรังนกของชาวไทรบุรีตามเกาะแถบนี้ไวในท านองเดียวกันวา “พวกมลายูจาก
ไทรบุรีเป็นผูเก็บรังนกตามเกาะแกงแถบนี้เป็นสวนใหญ” ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาว อ านาจของ
รัฐบาลแหงกรุงศรีอยุธยาออนลาลง บริเวณดินแดนแถบนี้จึงถูกอ านาจของเมืองไทรบุรีขยายออกมา
ครอบคลุมเอาไวอยางงายดาย ดังนั้นการที่สุลตานแหงเมืองเคดาหแ (ไทรบุรี) ไดโปรดเกลาฯใหพระราช
บุตรของพระองคแเสด็จมาตั้งเมืองขึ้นที่เกาะลิบงนี้นาจะมีพระราชประสงคแเพ่ือคอยเก็บเกี่ยว
ผลประโยชนแจากบรรดาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูแถบนี้สงกลับไปเป็นรายไดบ ารุงเมืองแมที่เคดาหแ
(ไทรบุรี) เป็นส าคัญ ตนกู อะหมัดตายุดดินมัด ร าชะ(Tunku Ahmad Tajudin Halim Shah) 
ปกครองเมืองนี้อยูจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช ๒๒๔๙ ก็ไดเสด็จกลับไปครองราชเป็นสุลตานปกครอง
เมืองเคดาหแอยูเป็นเวลาประมาณ ๒ ปีก็เสด็จสวรรคต ส าหรับเมืองเกาะลิบงนั้นพระองคแคงจะ
มอบหมายใหผูที่ไววางพระหฤทัยท าการปกครองสืบมา ความเป็นมาของเกาะลิบงด ารงอยูมาได
ยาวนานแคไหนไมปรากฏหลักฐานชัดเจน แตมีนิทานพื้นบานไดกลาวถึงการลมสลายของเมืองนี้เอาไว
อยางนาสนใจวา “เมื่อพระยาแขก มาตั้งเมืองขึ้นที่บานพราวแลว เมืองนี้ก็รุงเรืองมากและ ไดมี
สัมพันธไมตรีกับเมืองพมา ตอมาบุตรชายของเจาเมืองทั้งสองก็ไดเป็นเกลอกัน” และตามประเพณี
แลวทุก ๆ ปีเกลอจะตองผลัดกันไปเยี่ยมเยือนกันเป็นประจ า(เรียกกันวาวังเกลอ) อยูมาวันหนึ่ง ลูก
ชายของเจาเมืองลิบงก็ไดเดินทางไปเยี่ยมเกลอที่เมืองพมา และไดมีโอกาสพบกับลูกสาวของเจาเมือง
พมาซึ่งเป็นนองของเกลอตัวเอง ทันทีที่พบลูกชายเจาเมืองลิบงก็เกิดหลงรักนางขึ้ นมาทันที แตตาม
ประเพณีแลวนองสาวของเกลอนั้นก็เปรียบเสมือนกับนองสาวของตัวเองไมอาจจะแตงงานกันได จึง
ออกอุบายลักพาลูกสาวเจาเมืองพมามาอยูกินกันที่เมืองลิบง ทางลูกชายของเจาเมืองพมาเมื่อทราบวา
เกลอของตนลักพานองสาวหนีไปก็โกรษมาก จึงรวมพลยกทัพมาตีเมืองลิบงและน านองสาวกลับเมือง
พมา พรอมกับเผาเมืองลิบงเสียยอยยับ ท าใหเมืองลิบงรางไป  

  ถึงแมว านิทานและต านานจะมิ ใชหลักฐานที่น ามาใชอ าง อิงทาง
ประวัติศาสตรแไดก็ตามแตหากไดพิจารณาถึงสาระอันเป็นแกนของนิทานและต านานนั้น ๆ แลว ก็จะ
เห็นไดวาภายในนั้นไดบรรจุขอเท็จจริงบางประการเอาไวบางไมมากก็นอย เชนกันภายในนิทาน
ขางตนไดมีสาระบางประการฝังซอนอยู และเทาที่มองเห็นคอนขางขางชัดก็คือ สถานะความเป็นเมือง
ที่มีความเกี่ยวพันอยูกับพมา ซึ่งแกนของเรื่องในนิทานนี้ไดพองกับบันทึกของเจมสแ โลวแ ที่กลาวเอาไว
วา “แตกอนนี้เกาะลิบงมีพวกมลายูอาศัยอยูอยางเป็นสุข แตเมื่อพวกพมายกมารุกรายเมืองถลาง 
พวกนั้นไดปลนสะดมประชาชนบนเกาะนี้ดวย” เมื่อน าเอาสาระจากนิทานขางตน มาเทียบเคียงกับ
บันทึกของเจมสแ โลวแ (ความจริงเจมสแ โลวแ ก็นาจะบันทึกมาจากค าบอกเลาเชนกัน) แลวพบวา มี
ขอความตรงกันอยู 2 ประการ คือ การด ารงอยูของชุมชนเมืองบนเกาะลิบง ที่ประชากรมีเชื้อสายจาก
ไทรบุรี ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งก็คือพวกพมาเขามามีสวนรวมท าใหเมืองนี้เสียหาย เทาที่ได
ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวกับการเขามาของพมาในบริเวณนี้แลว พบวาในประวัติศาสตรแนั้น พมาไดเขา
มาเก่ียวของกับบริเวณใกลเคียงนี้ ถึง ๓ ครั้ง และทุกครั้งลวนเขามาท าสงครามทั้งสิ้น คือครั้งแรกเมื่อ
ปีพุทธศักราช ๒๓๐๗ ครั้งนั้นพมาไดจัดทัพแบบกองโจรยกลงมาตีหัวเมืองปักษแใตไดหลายเมือง และ
เมื่อมีชัยชนะเหนือเมืองใดแลวก็จะเผาเมือง ริบทรัพยแสินมาแบงปันกันแลวทิ้งเมืองไป ครั้งที่ ๒ ในปี
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พุทธศักราช ๒๓๒๘ พระเจาประดุงไดโปรดเกลาฯใหเนมะโยคุงนะรักเป็นแมทัพใหญยกลงมาตีเมือง
ชุมพร ไชยา และใหยี่วุนเป็นแมทัพเรือ ยกมาตีเมืองถลาง ศึกครั้งนั้นพมาไดยกทัพลงมาตีไดหัวเมือง
ปักใตตั้งแตชุมพร เรื่อยมาจนถึงนครศรีธรรมราช และก าลังจะยกลงไปตีเมืองพัทลุงและสงขลา ก็
ไดรับขาววากองทัพหลวงยกลงมาชวย พมาจึงแตกทัพหนีไปสมทบกับพรรคพวกท่ีลอมเมืองถลาง และ
ครั้งที่ ๓ ในปีพุทธ – ศักราช ๒๓๕๒ พระเจาปะดุงโปรดเกลาฯใหอะเติงวุนและแยฆองยกมาตีหัวเมือง
ปักษแใตตั้งแตชุมพร ไชยา และเกาะถลาง เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธแระหวางการปลนเมืองเกาะลิบง
ตามสาระในนิทานและบันทึกของเจมสแ โลวแ กับเหตุการณแที่พมายกลงมาตีหัวเมืองปักษแใตทั้ง ๓ ครั้ง
แลว  

  ท าใหพอจะสันนิษฐานไดวาการที่พมายกมาปลนเมืองเกาะลิบงนาจะอยูใน
คราวพมายกมาปลนหัวเมืองปักษแใตในชวงปีพุทธศักราช ๒๓๐๗ หรือพุทธศักราช ๒๓๒๘ เทานั้น 
ทั้งนี้เพราะเหตุการณแที่เกิดขึ้นทั้ง ๒ ครั้งนั้นพมาอาจจะมีโอกาสผานมาทางนี้ไดมากที่สุด โดยเฉพาะใน
ศึกคราว ๒๓๐๗ นั้นพงศาวดารไทยกลาวชัดวากองทัพพมาที่ยกเขาเมืองตาง ๆ มักจะยกไปเป็น
กองโจรเพ่ือปลนทรัพยแเทานั้น สวนศึกเมื่อครั้งปี ๒๓๒๘ นั้นก็มีโอกาสที่พมาจะผานมาปลนเมืองบน
เกาะไดเชนกันเพราะเมื่อ พมาตีไดเมืองไชยา นครศรีธรรมราชแลวและก าลังตั้งรอจะยกลงไปตีเมือง 
พัทลุงและสงขลานั้น ก็มีขาววากองทัพหลวงจากกรุงเทพไดยกลงมาหนุนชวยแลว ท าใหกองทัพพมา
ตกใจเลิกทัพกลับไปสมทบกับพรรคพวกที่ก าลังลอมเมืองถลางอยูกอน เมืองเกาะลิบงนั้นตั้งอยูตรง
ปากน้ า ที่เป็นทางผานไปเมืองถลางได ดังนั้นถาพมาผานทางนี้ก็มีโอกาสสูงที่เมืองเกาะลิบงจะถูกพมา
บุกเขาไปปลนไดงายเชนกัน ส าหรับศึกครั้งที่ ๓ ในปี ๒๓๕๒ นั้นพมาไมสามารถที่จะยกเขามาตีไดเลย 
เพราะที่เกาะลิบงเป็นแหลงชุมนุมของกองทัพตาง ๆ ที่จะยกไปชวยเมืองถลางอยูกอน ซึ่งหากเป็นไป
ตามท่ีสันนิษฐานขางตนแลวท าใหพอจะประมาณอายุของเมืองปูเลาลิบงตั้งแตสมัยที่ “ตนกูอะหมัดตา
ยุดดินมัดร าชะ” มาปกครอง จนกระทั่งถึงวาระที่เมืองลมสลายลงไดวานาจะมีอายุไมนอยกวา 100 ปี 
เกาะลิบงสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๔ (รัตนโกสินทรแ) เมื่อครั้งที่เมืองลิบงอยูใตอ านาจของเคดาหแนั้น เจา
เมืองหรือผูปกครองไดเป็นผูจัดการหาผลประโยชนแจากการเก็บรังนกนางแอน และปลิงทะเลแตเพียงผู
เดียว  

  แตหลังจากที่พมาท าลายเมืองจนยอยยับแลว สภาพของเมืองเกาะลิบงก็
เป็นเพียงชุมชนเล็ก ๆ ที่ผูปกครองมีต าแหนงเพียงโต฿ะปังกะหวาซึ่งเทียบไดกับต าแหนงก านันเทานั้น 
และในชวงนี้ ศักยภาพในการจัดเก็บผลประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติของชาวเกาะลิบงคงจะซบ
เซาลงไปบาง เนื่องจากขาดแคลนแรงงานที่มีความช านาญ แตเนื่องจากรังนกนางแอน และปลิงทะเล 
นั้นเป็นทรัพยากรที่ตลาดตางประเทศมีความตองการสูง ราคาดี ประกอบกับโต฿ะปังกะหวา เกาะลิบง
เป็นคนกวางขวาง เป็นที่รูจักกันทั่วไปในหมูชาวเรือและชาวทะเลทั้งหลาย ดังนั้นโต฿ะปังกะหวาจึงสืบ
ทอดการจัดเก็บทรัพยากรเหลานี้ภายใตขอจ ากัดดังกลาวแตเพียงผูเดียว ส าหรับบนแผนดินใหญซึ่ง
เป็นที่ตั้งของเมืองตรัง (ที่เชื่อกันวาตั้งอยูบริเวณบานนาแขก หรือบานนาทาม ปัจจุบันหมูบานทั้ง ๒ นี้
อยูในเขตปกครองของอ าเภอเมืองตรัง) นั้นอยูในยุคของพระยาตรังคแนาแขกเป็นเจาเมือง เมืองตรัง
ในชวงนี้คงเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีประชากรอาศัยอยูคอนขางนอย และอยูภายใตอ านาจการปกครอง
ของเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบกับเกาะลิบงในขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็ก ๆแตกลับมีรายได 
ผลประโยชนแมาก อีกทั้งอยูในภาวะที่ปลอดจากอ านาจของเมืองเคดาหแ  (ไทรบุรี) จึงเป็นไปไดวาใน
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ชวงเวลานี้เองที่เมืองตรังไดผนวกรวบเอาเกาะลิบงเขามาไวในความปกครองอยางเด็ดขาด ดังนั้นใน
คราวที่พระยานคร(พัด)สงพระภักดีบริรักษแ(พระยาตรังคแ สีไหน)ออกมาเป็นเจาเมืองแทนพระยาตรังคแ
นาแขกนั้นไดมีหลักฐานวา อาณาเขตของเมืองตรังทางทิศใตจดถึงเกาะลิบง หลังจากที่เกาะลิบงถูก
รวมเขาเป็นสวนหนึ่งของเมืองตรังเป็นที่เรียบรอยแลวโต฿ะปังกะหวาหรือก านันผูปกครองเกาะลิบง ก็
ไดโอนเขามารับราชการอยูกับพระภัคคีบริรักษแเจาเมืองตรังในต าแหนงเดิมและท าหนาที่จัดเก็บและ
รวบรวมรังนกนางแอน และปลิงทะเลตามเกาะแกงตาง ๆ ในทะเลแถบนี้ และจัดเก็บภาษีสงไปเป็น
รายไดบ ารุงเมืองตรัง และเมืองหลวงตอไป ดวยความสามารถดังกลาวท าใหโต฿ะปังกะหวามีความดี 
ความชอบในหนาที่ราชการเป็นอยางมาก จึงท าใหทานไดรับการโปรดเกลาฯใหด ารงต าแหนงสูงขึ้นดัง
ปรากฏหลักฐานวาในปี พุทธศักราช ๒๓๓๐ นั้นทานไดมีบรรดาศักดิ์ เป็น “พระเพชภัคคีศรี
สมุทรสงคราม ด ารงต าแหนงพระปลัดตรังแลวชื่อเสียงของทานไดเป็นที่รูจักของบุคคลทั่วไป
กวางขวางขึ้นกวาเดิม ประกอบกับความสัมพันธแที่มีอยูกับสุลตานแหงไทรบุรี ท าใหพระเพชภักดีศรี
สมุทรสงครามสามารถที่จะติดตอใหพอคาตางชาติเดินเรือเขามาซื้อ-ขายสินคาที่เมืองตรังไดอีกดวย 
ดังปรากฏหลักฐานวาในปี พ.ศ.๒๓๓๕ ทานไดเขียนจดหมายไปถึง พรานซิส ไลทแ เพ่ือขอใหแจงแก
บรรดาพอคาที่เดินเรือคาขายแถบนี้ ใหแวะเขามารับซื้อชางที่ปากน้ าเมืองตรัง (ซึ่งหมายถึงทาเกาะลิ
บงนั้นเอง ปัจจุบันชาวบานเรียกคลองทีเคยเป็นทาเทียบเรือแหงนี้วา คลองพานชาง ซึ่งเป็นคลองที่อยู
ระหวางแหลมจุโหย กับปากคลองบานพราว) นับวาทานเป็นผูริเริ่มบุกเบิกการคาขายทางเรือกับ
ตางชาติขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองตรัง ซึ่งผลจากที่ทานไดด าเนินการในครั้งนั้นจะประสบผลส าเร็จ
ขนาดไหนไมเป็นที่แนชัด แตต านานเรื่องเขาเจาไหมท่ีชาวบานเลาสืบตอกันมานั้น มีสาระเกี่ยวกับการ
เขามาคาขายของชาวตางชาติในสมัยนั้นซึ่งมีใจความนาสนใจดังตอไปนี้ “ในครั้งสมัยที่โต฿ะฮาหวา 
(โต฿ะปังกะหวา – ผูเขียน) ไดเป็นเจาเมืองปกครองเกาะลิบงอยูนั้น ที่บานทุงคาย(เป็นหมูบานที่ตั้งอยู
ใกล ๆกับบานทาโต฿ะเมฆ อ าเภอกันตัง ) ก็มีพระยางอกเขี้ยว เป็นเจาเมือง และเจาเมืองทั้งสองนี้มี
ความสนิทสนมกันมา ตอมาไมนานก็มีเจาไหมซึ่งเป็นคนจีนไดคุมเรือส าเภาเขามาคาขายกับเมืองเกาะ
ลิบงและไดเกิดชอบท าเลที่ตั้งของเมืองทั้งสองเป็นอยางยิ่ง จึงไดปรึกษากับเจาเมืองทั้งสองเพ่ือจะขอ
อนุญาตตั้งบานเรือนอาศัยอยูที่นี้โต฿ะฮาหวาจึงอนุญาตใหเจาไหมตั้งบานเรือนอยูที่ฝั่งขามกับเกาะลิบง
แตอยูมาวันหนึ่งเจาไหมเกิดมีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นเจาเมืองเกาะลิบงเสียเอง จึงไดไปยุยง
พระยางอกเขี้ยวใหเกลียดชัดโต฿ะฮาหวา จนกระทั่งท าให พระยางอกเขี้ยวกับโต฿ะฮาหวาแตกแยกกัน 
ในที่สุดเจาไหมก็ไดรวมมือกับพระยางอกเขี้ยวแลวยกพลมาท าสงครามกับโต฿ะฮาหวา แตไมมีใคร
สามารถเอาแพ ชนะกันได ขาวสงครามครั้งนี้ทราบไปถึงโต฿ะละหมัย(ซึ่งเป็นบุคคลที่ทั้งโต฿ะปังกะหวา 
และพระยางอกเขี้ยวเคารพนับถือมาก) ทานจึงเดินทางมาหามทัพมิใหท าสงครามกัน แตเจาไหมไม
ยอกฟังค าหามปราม ท าใหโต฿ะละหมัยโกรธมากจึงสาปแชงใหเจาไหมกลายเป็นหิน (ปัจจุบันซากของ
เจาไหมไดกลายเป็นภูเขาที่เรียกวาขาเจาไหม ซึ่งตั้งอยูที่หมูที่ 3 ต าบลเกาะลิบง) พรอมกับใหโต฿ะฮา
หวา กับพระยางอกเข้ียวตกลงเป็นมิตรกันและยังยกแผนดินทั้งหมดแถบนี้ใหเป็นเขตปกครองของโต฿ะ
ฮาหวา เมื่อไดรับอาญาสิทธิเชนนั้น โต฿ะฮาหวาจึงใชเทาถีบผนังถ้ าเพ่ือแสดงความเป็นเจาของแผนดิน 
(ปัจจุบันรอยเทาของโต฿ะปังกะหวายังปรากฏอยูบนผนังถ้ าที่เขาโต฿ะแหนะ) เกาะลิบงที่ตั้งเมืองตรัง 
หลังจากพระภักดีบริรักษแ(พระยาตรังคแ สีไหน) เจาเมืองตรังตองคดีและไดถูกเรียกตัวเขาไปประจ าอยู 
ณ กรุงเทพฯ พระเพชภัคดีสมุทรสงคราม พระปลัดตรังก็ไดเลื่อนขึ้นเป็นพระยาปลิบงด ารงต าแหนง
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เจาเมืองตรัง ซึ่งการข้ึนด ารงต าแหนงเจาเมืองของพระยาปลิบงในครั้งนั้นไดสรางความไมพอใจแกพระ
ยานคร (พัด) เป็นอยางยิ่ง และจากความไมพอใจครั้งนั้นท าใหพระยาทั้ง ๒ เกิดความขัดแยงกันอยาง
รุนแรงในปีพุทธศักราช ๒๓๔๗ และทางราชธานีจึงไดแกปัญหาดวยการโอนเมืองตรังไปขึ้นกับ
กรุงเทพฯโดยตรง เมื่อพระยาปลิบงขึ้นต าแหนงเจาเมืองแลว การวาราชการตาง ๆ ก็ถูกยายลงไป
ด าเนินการที่บานพักของเจาเมืองบนเกาะลิบง(นาจะอยูที่บานโคกทอน เขตหมูท่ี ๑ บนเกาะลิบง) ตาม
ประเพณีปฏิบัติของยุคนั้นที่เจาเมืองตั้งบานเรือนอยูที่ไหน ก็จะวาราชการที่นั่น ตามปกติแลวบานเจา
เมืองหรือที่เรียกกันทั่วไปวา “จวน” นั้นจะมีการสรางศาลาไวหลังหนึ่งส าหรับวาราชการเมือง 
(ประชุมกรมการตาง ๆ ตลอดทั้งช าระคดีความดวย) แตส าหรับชุมชนเมืองตรังเดิมในสมัยพระภักดี
บริรักษแ(พระยาตรังคแ สีไหน) เป็นเจาเมืองนั้นยังคงตั้งอยูในสถานที่เดิมตามปกติ การด ารงต าแหนงเจา
เมืองของพระยาปลิบงนั้น เป็นที่ประจักษแชัดวาไดด าเนินการไปดวยความเรียบรอยราบรื่นตลอดมาใน
ทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษี หารายไดมาชวยท านุบ ารุงเมืองนั้นนับวามีความโดดเดนเป็น
อยางยิ่ง ดังเชนไดขยายขอบเขตในการจัดเก็บรังนกนางแอน ออกไปอยางกวางขวาง ดังหลักฐานที
ระบุวากอนพุทธศักราช ๒๓๔๒ นายบุญรอด ชาวเกาะลิบงไดออกไปเก็บรังนกจนถึงเกาะหนาเมือง
มะริด ซึ่งตรงกับบันทึกของเจมสแ โลวแ ที่กลาววาชาวเกาะตะลิบงเคยรวบรวมรังนกนางแอนจากเกาะ
ตางๆ ในทะเลแถบนี้ไดเป็นจ านวนมากถึงปีละ ๖,๕๐๐ บัลกัล(Bucals) ผลจากการขยายขอบเขตการ
เก็บรังนกออกไปในคราวนั้นท าใหเมืองตรัง (เกาะลิบง) มีรายไดจ านวนมาก ซึ่งรายไดสวนนี้ทานได
น ามาจัดซื้อปืนใหญขนาดกระสุน ๓-๔ นิ้วไวปูองกันเมืองหลายกระบอก ตลอดทั้งไดสรางก าแพงเมือง
อยางแข็งแรง อีกทั้งยังไดขุดสระขนาดใหญส าหรับเก็บน้ าจืดไวบนภูเขาส าหรับใชบริโภคภายในเกาะ
ยามขาดแคลนอีกดวย (ปัจจุบันสระน้ านั้นยังคงมีอยูและชาวบานเรียกภูเขาที่มีสระน้ านี้วาควนสระ) 
พระยาปกครองเมืองตรังอยูนานแคไหนไมมีหลักฐานชัดเจน แตทราบวาหลังจากที่ทานถึงแก
อสัญกรรมแลว (ศพของทานไดถูกฝังไวตามประเพณีทางศาสนาอิสลามที่บริเวณบานโคกทอนบนเกาะ
ลิบงปัจจุบันชาวบานเรียกหลุมศพของทานวา “เปลวโต฿ะหาหวา”)ทางราชธานีก็ไดโปรดเกลาฯใหเจา
ปะแงรัน ซึ่งเป็นบุตรเขยขึ้นเป็นหลวงฤทธิสงครามด ารงต าแหนงเจาเมืองสืบตอมา แตเนื่องจาก
หลวงฤทธิสงครามยังขาดประสบการณแในการบริหารราชการแผนดิน ทางราชธานีจึงไดยกเมืองตรังให
ไปขึ้นกับเมืองสงขลา ดังหลักฐานที่ปรากฏในสารตรา เจาพระยาอัครเสนาบดี เรื่องเมืองตรังภูรา มี
ใจความตอนหนึ่งกลาววา “ครั้นจะใหเมืองตรังภูราขึ้นแกกรุงเลา หลวงฤทธิสงครามยังออนแกการอยู 
มีราชการประการใดหารูที่จะปรึกษาหารือแกผูใดไม กรุงฯกับเมืองตรังภูราระยะทางไกล จึงใหยก
เมืองตรังภูรามาขึ้นแกสงขลา” ครั้นถึงปีพุทธศักราช ๒๓๕๒ ซึ่งเป็นชวงปลายรัชสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย อะเติงวุนแมทัพพมาใหแยฆองคุมทัพเรือยกมาตีเมืองถลาง
อีกครั้ง ทางฝุายไทยไดระดมพลจากหัวเมืองตาง ๆ ทั้งในปักษแใต และหัวเมืองมลายู แลวเพ่ือไปช วย
กอบกูเมืองถลางกับอยางพรอมเพรียง เหตุการณแในครั้งนั้นเมืองเกาะลิบง(ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองตรัง)ไดเป็น
สถานที่ส าคัญอีกแหงหนึ่งในประวัติศาสตรแ คือเป็นสถานที่ชุมนุมทัพของกองเรือจากเมืองตาง ๆ เชน 
เคดาหแ(ไทรบุรี),ตะรุเตา,ลังกาวี,สตูล, สงขลา และพัทลุง ที่จะยกไปชวยรบพมาซึ่งก าลังลอมเมืองถลาง 
ส าหรับหลวงฤทธิสงคราม ในฐานะเจาเมืองตรังขณะนั้นไดน ากองเรือจากเมืองตรังรวมเขากับกองเรือ
จากหัวเมืองมลายู แลวเขารวมท าสงครามกับพมาที่ยกมาตีเมืองถลางอยางอาจหาญ จนพมาถอยทัพ
กลับไป วีรกรรมของหลวงฤทธิสงครามในสงครามครั้งนั้นเป็นที่ประทับใจของบรรดาแมทัพนายกอง
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ทั้งหลายที่รวมรบเป็นอยางยิ่ง ดังที่ชาแอรแ เรื่องสุลตาน เมาลานา ไดพรรณาความกลาหาญของทาน
เอาไวมีใจความโดยสรุปวา ราฌา ปะแงรัน นั้นเป็นชายชาตินักรับที่ไมเกรงกลัวขาศึกแมแตนอย รวม
รบพมาเคียงบาเคียงไหลกับขุนศึกทั้งหลายอยางเต็มความสามารถ เสร็จศึกแลวทานเป็นหนึ่งในบรรดา
แมทัพทั้งหลายที่ควรคาแกการบ าเหน็จรางวับและเลื่อนยศเป็นอยางยิ่ง เสร็จศึกคราวนั้นแลว ๒ ปี คือ
ในปีพุทธศักราช ๒๓๕๔ หัวเมืองปักษแใตไดเกิดเหตุการณแส าคัญขึ้นหลายประการ เชนพระยานคร 
(พัด) เจาเมืองนครศรีธรรมราชไดขอลาออกจากต าแหนง ทางราชธานีไดโปรดเกลาฯใหพระบริรักษแ
ภูเบศ(นอย) เลื่อนขึ้นเป็นพระยานคร (นอย) เจาเมืองนครศรีธรรมราชแทน และในปีเดียวกันนี้ก็ได
ปรากฏหลักฐานวาพระยาสงขลา (บุญอุย) และหลวงฤทธิสงคราม เจาเมืองตรังก็ไดถึงแกอสัญกรรมลง 
หัวเมืองปักษแใตในระยะนี้จึงไมมีขาราชการชั้นผูใหญที่มีความรูความสามารถในการบริหารราชการ
แผนดินไดดีเทากับพระยานคร (นอย )ดังนั้นทางราชธานีจึงไดโอนเมืองตรังกลับมาขึ้นกับเมือง
นครศรีธรรมราชตามเดิม เพ่ือใหเป็นเมืองหนาดานของนครศรีธรรมราชส าหรับสอดสองดูแลหัวเมือง
ตะวันตกแทนเมืองถลาง พรอมกันนั้นยังไดจัดสรรปืนใหญที่พระยาปลิบงและหลวงฤทธิสงครามซื้อไว
ส าหรับปูองกันเมืองไปใหแกเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองสงขลาแบงปันกัน ทันที่ที่เมืองตรังไดถูก
โอนกลับมาขึ้นกับเมืองนครศรีฯแลวพระยานคร(นอย)ก็ไดออกมาด าเนินการปรับปรุ งเมืองตรังดวย
ตนเองทันที พรอมกันนั้นทานก็ไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานโปรดเกลาใหหลวงอุไภยธานี(มวง)
บุตรชายขึ้นเป็นพระอุภัยราชธานีมาด ารงต าแหนงเจาเมืองตรังและไดจัดการยายที่ตั้งเมืองมาไวที่ควน
ธานี ส าหรับการปกครองประชากรเมืองตรังเดิมท่ีนับถือศาสนาอิสลามนั้น เจาเมืองคนใหมก็ไดจัดการ
ปกครองเป็นพิเศษแยกออกจากกลุมไทยพุทธ คือไดจัดตั้งกรมการเมืองฝุายไทยมุสลิมขึ้นอีกฝุายหนึ่ง 
โดยไดมอบหมายใหพระปลัดเมืองไทรบุรีเป็นผูจัดการ และไดแบงไทยอิสลามออกเป็น ๒ สวน ตาม
ถิ่นอาศัยคือฝุายทะเลพวกหนึ่งซึ่งใหตั้งอยูที่พระมวง และฝุายบกอีกพวกหนึ่งซึ่งตั้งอยูที่ยานซื่อ ยาว
ยาว และตามท าเนียบกรมการเมืองตรังของเกาไดปรากฏชื่อของกรมการเมืองตรังฝุายอิสลาม
ดังตอไปนี้ ศรีอินตรวังศา เป็นหัวหนาเมือง ศรีปาดุกาดะรายา ผูชวยราชการหัวเมือง ตนกระหมาเด
หวา เป็นรอง ศรยาหหยาประกาษา เป็นปลัด ตนเลหลาสกาทรากับเพ่ือน เป็นรองปลัด รายาเดหลา
ดินดาหรา เป็นยกบัตร รายาปัต หลาเดหลา เป็นสัสดี ตนอินตะหรายาหยากับเพ่ือน เป็นรองสัสดี 
ตะมังสุรปาตี เป็นนครบาล ตนนาลากะตากับเพ่ือน เป็นรองนครบาล ส าหรับมุสลิมฝุายบกซึ่งตั้งอยูที่
ยานซื่อ ยานยาวนั้น จัดการปกครองตางหาก ดังรายละเอียดตอไปนี้ รายามะสะเดียมากะตา 
เจาหนาที่ ฝุายปกครอง ตนประกระมาวันตา เป็นรอง ตนเลหลา เป็นรอง รายาปาตี เป็นปลัด ตนปะ
เหลียนจิตหรา เป็นรอง ยาหยาอินตหรา เป็นรอง รายานาลายะสา เป็นแพง ตนเดหลาราหยา เป็น
รองแพง เมื่อยายที่ตั้งเมืองขึ้นมาอยูบนบกเป็นที่ เรียบรอยแลว เจาเมืองคนใหมก็ไดสานตอ
แนวนโยบายของพระยาปลิบงเจาเมืองคนกอน โดยท าการปรับปรุงพัฒนาเกาะลิบงใหเป็นทาเทียบ
เรือตางประเทศ ซึ่งตอมาทาเรือแหงนี้ไดมีเรือตางชาติแวะเขามาคาขายเป็นประจ าทุกปี ๆ ละหลายล า 
ดังเชนในปีพุทธศักราช ๒๓๕๕ ไดมีเรือออกจากทาเรือแหงนี้บรรทุกชางไปขายที่ประเทศอินเดียถึง ๓ 
ล าเรือ , พุทธศักราช ๒๓๕๗ ก็มีเรือแวะเขามารับซื้อชางที่ทาเรือแหงนี้อีก ๒ ล า, ปีพุทธศักราช 
๒๓๕๘ ไดมีเรือบรรทุกชางไปอินเดียอีกล าหนึ่ง, การเดินเรือคาชายกับตางชาติไดด าเนินการเรื่อยมา 
แมกระทั่งในปีพุทธศักราช ๒๓๖๒ การเดินเรือไปคาขายจากเมืองทาเกาะลิบงยังคงด าเนินไปตามปกติ 
ดังบทขึ้นตนของนิราศเมืองเทศที่กลาวไววา “วันเสารแ กาฬปักษแดิถี คิมหันตแฤดูเดือนสี่ ปีเถาะเอกศก
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(พ.ศ.๒๓๖๒ – ผูเขียน) เพลาสี่โมงนาที ฤกษแดีไดลองนาเวศผาย ออกจากเกาะตาลิ งบงบรรจงราย 
ดวยหาดทรายขาวสะอาดปลาดดี…” หลังจากพุทธศักราช ๒๓๖๒ ไปแลวการเดินเรือจากทาแหงนี้
ออกไปคาขายตางแดนเริ่มซบเซาลง ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่เมืองไทรบุรีเริ่มกระดางกระเดื่อง 
และพยายามที่จะตีออกหางจากรัฐบาลสยามแลวหันไปคบคากับพมา จนท าใหราชธานีตองสงกองทัพ
จากเมืองนครศรีธรรมราชไปตีแตก เจาเมืองไทรบุรีหนีไปอยูเกาะปินัง(เกาะหมาก)ซึ่งเป็นเขตเชาของ
อังกฤษ การที่เมืองนครฯตีเมืองไทรบุรีในคราวนั้นท าใหอังกฤษไมพอใจเป็นอยางยิ่ง จากสภาพการณแ
ที่ไมคอยจะราบรื่นดังกลาว ท าใหพระยานครฯ(นอย)เจาเมืองนครศรีธรรมราช(ซึ่งเป็นผูควบคุมเมือง
ตรังในขณะนั้น) ไดแปรนโยบายใหเมืองตรังซึ่งเป็นทาคาขายมาเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือ ซึ่งกลาวกันวาเรือ
รบที่เขาประจ าการรักษานานน้ าเมืองตรัง ในสมัยนั้นมีจ านวนถึง ๓๐๐ ล า ส าหรับคอยควบคุมดูแลหัว
เมืองพมา และไทรบุรี ที่อาจจะยกมาตีหัวเมืองแถบนี้ หลังจากการคาขายกับตางชาติซบเซาลงไปแลว 
ประชากรบนเกาะลิบงก็ไดคอย ๆอพยพออกไปจากเกาะ จนกระทั่งกลายเป็นเกาะรางลง ดังบันทึกที่ 
เจมสแ โลวแ กลาวไวเมื่อครั้งที่เดินเรือมาถึงที่เกาะแหงนี้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๖๗ เอาไววา “เกาะนี้ไมมี
คนอาศัยอยู” นับตั้งแตพระยานคร (นอย) ไดปรับเปลี่ยนนโยบาย ใหเมืองตรังมาเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือ
แลว ชื่อของเกาะลิบงในฐานะที่เคยเป็นทาเรือพานิชก็เริ่มหายไป จนกระทั่ง ถึงปีพุทธศักราช ๒๔๓๓ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯใหพระยารัษฎานุประดิษฐแมหิศรภักดีมาเป็น
เจาเมืองตรัง ทานเจาเมืองคนใหมก็ไดยายเมืองจากที่ตั้งเดิมที่ควนธานีมาอยูที่กันตัง และเจาเมืองคน
ใหมนี้ก็ไดปรับปรุงเมืองตรังใหเป็นเมืองทาอีกครั้งหนึ่ง และไดตั้งดานตรวจเก็บภาษีขึ้นที่แหลมจุโหย
เกาะลิบง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของที่ท าการเขตหามลาสัตวแปุาหมูเกาะลิบง) นับแตนั้นมาเกาะลิบงก็เริ่มมี
ผูคนจากแผนดินใหญอพยพลงไปตั้งถิ่นฐานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แลวคอยขยายเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
จนกระทั่งปัจจุบัน (พุทธศักราช ๒๕๔๑) ชุมชนบนเกาะลิบงมีอยูรวม ๓ หมูบาน และไดรับการยก
ฐานะเป็นต าบล ขึ้นกับอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปัจจุบันมี๔ หมูบาน ตั้งอยูบนเกาะลิบงไดแกบานโคก
สะทอน บานหลังเขา บานบาตูปูเต฿ะ  และบานทรายแกว 
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ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงพ้ืนที่ของเกาะลิบง 

 
  ๒. ลักษณะภูมิประเทศ 

 เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญที่สุดในทะเลตรัง มีพ้ืนที่ ๒๕,๐๐๐ ไร รอบๆ เกาะเต็มไป
ดวยหญาทะเลซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตวแเลี้ยงลูกดวยนมที่ก าลังจะสูญพันธุแ เกาะลิบงมีลักษณะ
คลายกับรูปสามเหลี่ยม ที่มีฐานแผนเป็นรูปแนวยาวไปทางทิศเหนือ – ใต และดานทั้งสองจะคอย ๆ 
รวบสอบเขาหากันทางทิศตะวันออก สภาพพ้ืนที่บนเกาะลิบงนั้นทางทิศตะวันตกจะเป็นภูเขาซึ่ง
ทอดตัวขวางเกาะไปในแนวทิศเหนือ – ใต ถัดจากนั้นแผนดินจะคอย ๆ ลาดเอียงลงมาทางทิศ
ตะวันออกจนกระทั่งเป็นที่ราบกอนจะถึงชายทะเล 

สภาพพ้ืนที่ของต าบลเกาะลิบง แบงออกเป็น ๒ สวน 
        สวนที่หนึ่ง อยูติดบนผืนแผนดินใหญเป็นที่ราบคอนขางสูง มีภูเขาบางสวน 

ประกอบดวยหมูบานจ านวน ๓ หมูบาน คือ  
  -หมูที่ ๓ บานมดตะนอย 
  -หมูที่ ๖ บานเจาไหม 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMooHnobviAhWBrY8KHcUnAsMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.trangzone.com/webboard_show.php?ID=19815&psig=AOvVaw26dJ94MlCmBE2-5ENSF6--&ust=1559031153597995
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  -หมูที่ ๘ บานสุไหงบาตู 
  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔ สภาพพ้ืนที่เกาะลิบง 
    สวนที่สอง เป็นเกาะอยูกลางทะเลมีภูเขาตอนกลางคอนขางสูง ประกอบดวย

หมูบานจ านวน ๕ หมูบาน คือ 
  -หมูที่ ๑ บานโคกสะทอน 
  -หมูที่ ๒ บานเกาะมุกดแ 
  -หมูที่ ๔ บานบาตูปูเต฿ะ 
  -หมูที่ ๕ บานหลังเขา 
  -หมูที่ ๗ บานทรายแกว  

  ๓. ภูมิอากาศ 
            เนื่องจากต าบลเกาะลิบงตั้งอยูในคาบสมุทรที่มีแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงไดรับ
มรสุมอยางเต็มท่ี คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดียและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ทะเลจีนใตและอาวไทย ลักษณะภูมิอากาศจัดอยูในประเภทภูมิอากาศแบบมรสุม โดยทั่วไปอากาศ
รอน สังเกตไดจากอุณหภูมิเฉลี่ยแตละเดือนสูงเกิน ๒๕ องศาเซลเซียส และลักษณะฝนตกเกิน ๑๐๐ 
มิลลิเมตร ถึง ๙ เดือน ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตรตอปี ท าใหไดรับไอน้ าและความชุม
ชื้นมากอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไมสูงมากและอากาศไมรอนจัดในฤดูรอน อากาศจะอบอุนในชวงฤดูฝน 
สวนฤดูหนาวอากาศจะเย็นในบางครั้ง ในชวงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมีในชวงประมาณเดือน
พฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคมหรือตนเดือนพฤศจิกายนในหนามรสุมนี้ชาวบานทั่วไปจะไมออกไป
หาปลา ในทะ เลห า งฝั่ งม ากนั ก เพราะมั กจะ เกิ ดฝน ฟูาคะนอง  คลื่ นจั ด  และลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีในชวงตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีฝนตกนอย ทะเลจะไม
คอยมีคลื่นลมแรง จึงเหมาะส าหรับการทองเที่ยว 

  ๔. สภาพทางสังคม  
 สภาพความเป็นอยูของเกษตรกรในต าบลเกาะลิบง  จะอยูแบบเรียบงาย  ใช

ชีวิตประจ าวันในการประกอบอาชีพเป็นปกติ  ขึ้นอยูกับสภาพดินฟูาอากาศ  บานเรือนของเกษตรกร
จะตั้งอยูริมทะเลเป็นกลุม ๆ กระจายทั่วหมูบาน  บางสวนตั้งบานเรือนอยูริมถนนและชุมชนของ
ทาเรือ  และกระจายอยูในพ้ืนที่ท าสวนยางของเกษตรกรเอง  ซึ่งหางจากชุมชนถนนหนทางล าบาก 
  ๕. ลักษณะของดิน   

พ้ืนที่ต าบลเกาะลิบง มีลักษณะของดินเป็นดินรวนสวนใหญ ดินทราย และดินเหนียว  

  ๖. ลักษณะของแหลงน้ า 
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  - ล าน้ า  ล าหวย    จ านวน   18 สาย 
  - บึง  หนอง  และอ่ืน ๆ    จ านวน    26 แหง 
  - บอน้ าตื้น    จ านวน  285 แหง 
  - บอน้ าตื้นสาธารณะ   จ านวน  156 แหง 
  - ประปา    จ านวน      6 แหง 
  - สระเก็บน้ า    จ านวน      4 แหง 
  - เขื่อนชลประทานขนาดเล็ก  จ านวน      1 แหง 
  - ถังเก็บน้ า(ฝ. ๙๙)   จ านวน      5 แหง 

  ๗. ลักษณะของไมและปุาไม 

          พ้ืนที่ต าบลเกาะลิบงเป็นพื้นที่ประกอบไปดวยภูเขา ที่ราบ และฝั่งทะเล ดังนั้นปุาไม
จะมี ๒ ลักษณะ คือ 

  ๑) ปุาปก ที่มีอยูอยางแนนหนาบนภูเขา 
  ๒) ปุาชายเลน  โดยเฉพาะตามชายฝั่งคลองที่น้ าทะเลทวมถึงจะอุดม

สมบูรณแไปดวยปุาชายเลน 

  ๘. ดานการเมืองการปกครอง 

  เขตการปกครอง 
ต าบลเกาะลิบง  แบงการปกครองออกเป็น  ๘  หมูบาน 

  หมูที่  ๑  บานโคกสะทอน   
  หมูที่  ๒   บานเกาะมุกดแ 
  หมูที่  ๓  บานมดตะนอย   
  หมูที่  ๔   บานบาตูปูเต฿ะ 
  หมูที่  ๕  บานหลังเขา   
  หมูที่  ๖   บานเจาไหม 
  หมูที่  ๗  บานทรายแกว   
  หมูที่  ๘   บานสุไหงบาตู 

  ๙. ขอมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

           ประชากรจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  2,162 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 7,273 
คน   แยกเป็น 1. ประชากรชาย จ านวน 3,694 คน , 2. ประชากรหญิง จ านวน 3,578 คน 
รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ ๑ ขอมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรเกาะลิบง 

หมายเหตุ : ขอมูลจากส านักงานทะเบียนราษฎร อ าเภอกันตัง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
  ๑๐. สภาพทางสังคม 
  การศึกษา 

 ปัจจุบันต าบลเกาะลิบงมีสถานศึกษาที่ในเขตพ้ืนที่ต าบลเกาะลิบง จ านวน  12 แหง  
ประกอบดวย  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 6 แหง คือ  

1. โรงเรียนบานเกาะลิบง ตั้งอยูหมูที่ 1 บานโคกสะทอน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจ านวน 96 คน   
2. โรงเรียนบานเกาะมุกดแ ตั้งอยูหมูที่ 2 บานเกาะมุกดแ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจ านวน 250 คน   
3. โรงเรียนบานมดตะนอย ตั้งอยูหมูที่ 3 บานมดตะนอย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจ านวน 164 คน 
4. โรงเรียนบานบาตูปูเต฿ะ ตั้งอยูหมูที่ 4 บานบาตูปูเต฿ะ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจ านวน 338 คน  
5. โรงเรียนบานบาตูปูเต฿ะ (บานหลังเขา) ตั้งอยูหมูที่ 5 บานหลังเขา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น

จ านวน 26 คน                                       
6. โรงเรียนบานหาดยาว ตั้งอยูหมูที่ 6 บานหาดยาว มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 62 คน   

  ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 แหง คือ  
1. ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะมุกดแ ตั้งอยูหมูที่ 2 บานเกาะมุกดแ มีเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น 

จ านวน 65 คน ครู จ านวน  3 คน  
2. ศูนยแพัฒนาเด็กบานมดตะนอย ตั้งอยูหมูที่ 3 บานมดตะนอย มีเด็กเล็กรวมทั้งสิ้นจ านวน 

39 คน  ครู จ านวน  3 คน  
3. ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานบาตูปูเต฿ะ ตั้ งอยูหมูที่ 4 บานบาตูปูเต฿ะ มีเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น

จ านวน 61 คน ครู จ านวน  4 คน   
4. ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานเจาไหม-หาดยาว ตั้งอยูหมูที่ 6 บานเจาไหม    มีเด็กเล็กรวม

ทั้งสิ้นจ านวน 16 คน ครู จ านวน  2 คน   

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

๑ บานโคกสะทอน 450 402 852 231 นายอับดลรอหีม ขุนรักษา 
๒ บานเกาะมุกดแ 912 881 1,793 594 นายอนุชา กึกกอง 
๓ บานมดตะนอย 564 550 1,114 331 นายเดาะอาด ทะเลลึก 
๔ บานบาตูปูเต฿ะ 419 426 845 248 นายประชุม เจริญฤทธิ์ 
๕ บานหลังเขา 298 295 593 186 นายอาสาน คนขยัน 
๖ บานเจาไหม 344                          303 647 221 นายยงยุทธ สักหลัด 
7 บานทรายแกว 500 515 1,015 247 นายอะลิเฟน เทศน า 
8 บานสุไหงบาตู 207 207 414 104 นายสุขถวิล  พระคง 

รวม 3,694 3,578 7,273 2,162  
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  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจ านวน  2 แหง คือ   
1. โรงเรียนบานบาตูปูเต฿ะ ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 6  มี

นักเรียนรวมทั้งสิ้นจ านวน  338 คน   
2. โรงเรียนบานเกาะมุกดแ ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี

นักเรียนรวมทั้งสิ้นจ านวน  250 คน   

  สาธารณสุข 
  สถานบริการดานสาธารณสุขในต าบลเกาะลิบง  มีจ านวน 3 แหง ดังนี้   

 1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลบานเกาะลิบง ตั้งอยูหมูที่ 4 บานบาตูปูเต฿ะ มี
บุคลากรทางการแพทยแประจ าอยู จ านวน 4  คน  

 2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลบานเกาะมุกดแ ตั้งอยูหมูที่ 2 บานเกาะมุกดแ มี
บุคลากรทางการแพทยแประจ าอยู จ านวน 3 คน  

 3.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลบานมดตะนอย ตั้งอยูหมูที่ 3 บานมดตะนอย มี
บุคลากรทางการแพทยแประจ าอยู จ านวน 2 คน   

 และมีอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 16 คน ใหความชวยเหลือเบื้องตนแก
ประชาชนในทองถิ่น  

อาชญากรรม  
  ในพ้ืนที่ต าบลเกาะลิบงในเรื่องอาชญากรรมในพ้ืนที่เกิดขึ้นนอยมาก ทั้งนี้มีการ

ใหบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเกาะลิบง มีเจาหนาที่
ต ารวจรับแจงเหตุและตรวจทองที่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพ่ือดูแลความสงบเรียบรอยใหแกประชาชน  
และมีอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จ านวน 150 คนท างานรวมกับเจาหนาที่ต ารวจ โดยเฉพาะ
ในชวงเทศกาลตางๆ โดยมีปูอมสายตรวจต ารวจชุมชนในพ้ืนที่ต าบลเกาะลิบง จ านวน 3 แหง คือ 

  ปูอมสายตรวจ ตั้งอยูหมูที่ ๒ บานเกาะมุกดแ  
  ปูอมสายตรวจ ตั้งอยูหมูที่ ๔ บานบาตูปูเต฿ะ   
  ปูอมสายตรวจ ตั้งอยูหมูที่ ๖ บานเจาไหม  

  ยาเสพติด 
 ในพ้ืนที่ต าบลเกาะลิบง จะมีหนวยงานที่ไดด าเนินการจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ

ยาเสพติด ซึ่งหนวยงานหลักในการท าหนาที่ ก็คือ องคแการบริหารสวนต าบลเกาะลิบง และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลไดรวมการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
โทษยาเสพติด การจัดคายอบรมของเด็กและเยาวชน การเดินรณรงคแเกี่ยวกับยาเสพติด และมีการ
จัดท าโครงการเกาะปลอดเหลา ทั้งนี้เนื่องจากต าบลเกาะลิบงเป็นชุมชนอิสลามเรื่องของยาเสพติดจึง
คอนขางนอยอาจมีบาง เชน แอลกอฮอลแ บุหรี่ ใบกระทอม เป็นตน 

  การสังคมสงเคราะหแ 
 ในพ้ืนที่ต าบลเกาะลิบงจะมีหนวยงานตางๆเขามาดูแลดานสังคมสงเคราะหแรวมกับ

องคแการบริหารสวนต าบลเกาะลิบง เชน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัดตรัง 
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เขามาดูแลใหชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส เด็กและสตรี เป็นตน และมีการด าเนินงานดาน
การใหความชวยเหลือในทุกๆ ดาน  

  ๑๑. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  การคมนาคมขนสง 
  การคมนาคมในเขตต าบลเกาะลิบง โดยทางบกมีถนนสายหลัก (ลาดยาง) จ านวน 1 
สาย คือ บานน้ าราบ – หาดเจาไหม แยกจากเสนทางหลวงหมายเลข 4046 – 4162 ถนนสายรอง 
จ านวน 1 สาย คือ ถนนบานทุงคาย – บานมดตะนอย และมีถนนภายในหมูบานหมูที่1 หมูที่ 4 หมูที่ 
5 และหมูที่ 7 ถนนภายในหมูบานหมูที่ 2 บานเกาะมุกดแ ถนนภายในหมูบานหมูที่ 6 บานเจาไหม 
ถนนภายในหมูบานหมูที่ 3 บานมดตะนอย และถนนภายในหมูบานหมูที่ 8 บานสุไหงบาตู ซึ่งเป็น
ถนนสายยอย ที่ใชในการติดตอระหวางหมูบาน สวนการคมนาคมติดตอระหวางต าบล อ าเภอและ
จังหวัดจะมีการบริการดวยรถรับจาง ไดแก รถตูโดยสารตรัง – หาดยาว ,รถสองแถวกันตัง – หาดยาว 
รถสองแถวเกาะมุกดแ – กันตัง และรถจักรยานยนตแรับจาง  
 การคมนาคมขนสงทางน้ า มีทาเทียบเรือในการใหบริการดานการคมนาคมทางน้ า ดังนี้ 

๑. ทาเทียบเรือบานพราว ตั้งอยูหมูที่ ๑ บานโคกสะทอน (ภาพท่ี ๕)  
 
 
  
 

 

๒. ทาเทียบเรือบานเกาะมุกดแ  ตั้งอยูหมูที่ ๒ บานเกาะมุกดแ (ภาพท่ี ๖)  
 

 
 
 
 

 

๓. ทาเทียบเรือบานมดตะนอย ตั้งอยูหมูที่ ๓ บานมดตะนอย (ภาพท่ี ๗) 
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๔. ทาเทียบเรือหลีกภัย ตั้งอยูหมูที่ ๔ บานบาตูปูเต฿ะ (ภาพท่ี ๘) 
 

 
 
 
 

 
๕. ทาเทียบเรือบานเจาไหม (หาดยาว) ตั้งอยูหมูที่ ๖ บานเจาไหม (ภาพท่ี ๙) 

  ๑๒. การไฟฟูา 

  การไฟฟูาในเขตต าบล มีไฟฟูาเขาถึงทุกหมูบาน คือ หมูที่ 3 บานมดตะนอย หมูที่ 6 
บานเจาไหม หมูที่ 8  บานสุไหงบาตู สวนหมูบานอ่ืนๆ ที่มีพ้ืนที่เป็นเกาะ ไดแก เกาะลิบงและเกาะ
มุกดแ ใชระบบไฟฟูาเคเบิ้ลใตน้ า สามารถใชไฟฟูาสองสวางไดตลอด 24 ชั่วโมง ทดแทนเครื่องผลิต
ไฟฟูาแบบเดิมระบบปั่นดวยเครื่องยนตแ ต าบลเกาะลิบง มีครัวเรือนที่มีไฟฟูาใชจ านวน 2,162 
ครัวเรือน ตามรายละเอียดดังนี้ 

 ตารางที่ ๒ ครัวเรือนที่มีไฟฟูา 
หมู่บ้าน ครัวเรือน (ทั้งหมด) ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า 

บ้านโคกสะท้อน  หมู่ที่ 1 231 231 
บ้านเกาะมุกด์    หมู่ที่ 2 594 594 
บ้านมดตะนอย   หมู่ที่ 3 331 331 
บ้านบาตูปูเต๊ะ    หมู่ที่ 4 248 248 
บ้านหลังเขา      หมู่ที่ 5 186 186 
บ้านเจ้าไหม      หมู่ที่ 6 221 221 
บ้านทรายแก้ว   หมู่ที่ 7 247 247 
บ้านสุไหงบาตู   หมู่ที่ 8 104 104 

รวม 2,162 2,162 
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  ๑๓. การประปา 
ต าบลเกาะลิบงมีประปาหมู่บ้าน  จ้านวน  12  แห่ง  คือ   

- หมู่ที่ 1  บ้านโคกสะท้อน  จ้านวน 3 แห่ง   
- หมู่ที่ 2  บ้านเกาะมุกด์   จ้านวน 2 แห่ง   
- หมู่ที่ 4  บ้านบาตูปูเต๊ะ  จ้านวน 2 แห่ง   
- หมู่ที่ 5  บ้านหลังเขา  จ้านวน 2 แห่ง  
- หมู่ที่ 6  บ้านเจ้าไหม   จ้านวน 1 แห่ง   
- หมู่ที่ 7  บ้านทรายแก้ว   จ้านวน 1 แห่ง   
- หมู่ที่ 8  บ้านสุไหงบาตู   จ้านวน 1 แหง   

  ๑๔. โทรศัพทแ 
- โทรศัพทแสาธารณะ  จ านวน   9 แหง 

  ๑๕. ไปรษณียแหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑแ 
           ที่ท าการไปรษณียแโทรเลขประจ าต าบล จ านวน 2 แหง คือ หมูที่ 2 บานเกาะมุกดแ                     
หมูที่ 4 บานบาตูปูเต฿ะ   

  ๑๖.ระบบเศรษฐกิจ 
 1) การเกษตร 
          ในพ้ืนที่ต าบลเกาะลิบงนั้นพ้ืนที่ท าการเกษตรสวนใหญจะปลูกยางพาราทั้งบนพ้ืนที่

แผนดินใหญและพ้ืนที่บนเกาะ นอกจากนั้นจะมีพ้ืนที่ปลูกไมผล ไมยืนตน ปลูกพืชผักสวนครัวและพืช
ไร บางเล็กนอย 

 2) การประมง 
          พ้ืนที่ต าบลเกาะลิบงจะมีการประกอบอาชีพสวนใหญคือ การท าประมง เชน การวาง

อวนปู การเลี้ยงปลาในกระชัง การท าไซหมึก การลอบไซปู การวางอวนปลา  
 3) การปศุสัตวแ  

            พ้ืนที่ต าบลเกาะลิบง สวนมากเป็นพ้ืนที่เกาะ การเลี้ยงสัตวแมีบางเล็กนอยในบาง
หมูบาน เชน วัว แพะ เป็ด ไก เพียงเล็กนอย สวนมากในการเลี้ยงจะเป็นการเลี้ยงแบบปลอยตาม
ธรรมชาติ ทั้งนี้องคแการบริหารสวนต าบลเกาะลิบงไดรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลในการ
จัดท าโครงการรณรงคแและการควบคุมโรคติดตอทางสัตวแ เป็นตน 

 4) การเดินทางและคาบริการ 
 พ้ืนที่ต าบลเกาะลิบงมีการใหบริการรถโดยสารและเรือโดยสารแกประชาชนและ

นักทองเที่ยว ในอัตราคาโดยสารดังนี้  
 - จากตัวเมืองตรัง - ทาเรือหาดยาว ราคารถตูโดยสารประจ าทาง คนละ 50.- บาท 

- ทาเทียบเรือบานเจาไหม(หาดยาว) – ทาเทียบเรือเกาะลิบง(บานพราว) มีเรือโดยสาร
ตั้งแตเวลา 08.00 น.- 17.00 น. คนละ 40.- บาท (สามารถเหมาล าได เที่ยวละ 
๔๔๐.- บาท ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
อัตราคาโดยสารรถรับจาง ดังนี้ 
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- รถรับจางจากทาเรือเกาะลิบง ถึง ลิบงแคมป คนละ ๓๐.- บาท 
- รถรับจางจากทาเรือเกาะลิบง ถึง โรงเรียนบาตูปูเต฿ะ คนละ ๓๐.- บาท 
- รถรับจางจากทาเรือเกาะลิบง ถึง สะพานหลีกภัย คนละ ๓๐.- บาท 
- รถรับจางจากทาเรือเกาะลิบง ถึง บานหลังเขา คนละ ๕๐.- บาท 
- รถรับจางจากทาเรือเกาะลิบง ถึง แหลมปันหยัง คนละ ๕๐.- บาท 
- รถรับจางจากทาเรือเกาะลิบง ถึง ทุงหญาคา คนละ ๗๐.- บาท 
- มีสถานที่จอดรถใหเชา ที่ทาเทียบเรือหาดยาว วันละ ๕๐.- บาท/คัน/วัน คางคืน ๑๐๐.- 

บาท/คัน/คืน 

 ๑๗. การทองเที่ยว 
ต าบลเกาะลิบงมีสถานที่ทองเที่ยว ดังนี้ 

- หมูที ่1 หาดแหลมโต฿ะชัย 
- หมูที่ 2 เกาะมุกดแ เกาะกระดาน ถ้ ามรกต 
- หมูที่ 3 ชายหาดสันหลังมังกรเผือก  
- หมูที่ 4 เขาตูเต฿ะ หอดูปลาพะยูน แหลมปันหยัง บอน้ าจืดในทะเล 
- หมูที่ 5 หาดหลังเขา หาดทุงหญาคา หาดโต฿ะเก น้ าตกนิรนาม 
- หมูที่ 6 หาดเจาไหม ถ้ าเจาคุณ 

 ๑๘. การอุตสาหกรรม 
  ในพ้ืนที่ต าบลเกาะลิบงสวนใหญมีการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การท าน้ าดื่ม 
การท าโรงน้ ายางพาราแผนดิบ โรงท าขนมจีน การแปรรูปอาหารแหง การท าปลาเค็ม การท าปลา
หวาน การท าไตปลา การท ากะปิ เป็นตน เพ่ือใชในครัวเรือนและจ าหนายทั้งในชุมชนและนอกพ้ืนที่ 

 ๑๙. การพาณิชยแและกลุมอาชีพ 
ต าบลเกาะลิบง มีการสนับสนุนใหรวมกลุมกันจัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ ภายในเขต

ต าบล เพ่ือประชาชนจะไดใชเวลาวางประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได สรางมูลคาเพ่ิมโดยใชทรัพยากร
ในทองถิ่นเชิงหัตถกรรม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑแ รวมทั้งสงเสริมการตลาด สงเสริมกลุมออมทรัพยแ จ านวน ๗ กลุม และกองทุนหมูบาน
จ านวน ๘ กองทุน ใหมีการบริหารจัดการที่ดีภายในกลุมเป็นกลุมที่เขมแข็งพ่ึงตนเองได 
  ขอมูลกลุมอาชีพพ้ืนที่ต าบลเกาะลิบง 

๑) กลุ่มเครื่องแกงต้ามือบ้านเกาะมุกด์  (หมู่ท่ี 2) 
๒) กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหาดยาว   (หมู่ท่ี 6) 
๓) กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเกาะลิบง  (หมู่ท่ี 1) 
๔) กลุ่มธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง  (หมู่ท่ี 2) 
๕) กลุ่มสตรีมุสลิมบ้านบาตูปูเต๊ะ   (หมู่ท่ี 4) 
๖) กลุ่มโฮมสเตย์    (หมู่ท่ี 2,4,6) 
๗) กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน    (หมู่ท่ี 1 – 8) 
๘) กลุ่มกะปิ     (หมู่ท่ี 6) 



39 
 

๙) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  (หมู่ท่ี 2) 
๑๐)  กลุ่มเปลือกหอยบ้านเกาะมุกด์  (หมู่ท่ี 2) 
๑๑)  กลุม่แปรรูปอาหารทะเล (บ้านหาดยาว) (หมู่ท่ี 6) 
๑๒)  กลุ่มเครื่องแกงต้ามือบ้านมดตะนอย  (หมู่ท่ี 3) 

 ๒๐. แรงงาน    
แรงงานที่ใชในภาคเกษตรกรรมในต าบลเกาะลิบงสวนใหญ ใชแรงงานจากสมาชิกใน

ครัวเรือนเป็นส าคัญและในบางครัวเรือนที่มีสมาชิกไมเพียงพอจะท าการจางแรงงานที่มีอยูในต าบลมา
ชวยในฤดูกาลผลิต และมีแรงงานจากตางดาวบางเล็กนอย เชน แรงงานจางกรีดยางพารา เป็นตน  
  ๒๑.เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ า) 

 ๑) ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 
ต าบลเกาะลิบงมีการท าเศรษฐกิจโดยการปลูกผักในครัวเรือนและการเลี้ยงปลา เลี้ยง

ไก เพ่ือไวกินและจ าหนายซึ่งมีหมูบานที่ไดด าเนินการเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  
-หมูที่ 1 บานโคกสะทอน 
-หมูที่ 3 บานมดตะนอย 
-หมูที่ 4 บานบาตูปูเต฿ะ 
-หมูที่ 7 บานทรายแกว 

 ๒) ขอมูลดานการเกษตร 
พ้ืนที่ชุมชนต าบลเกาะลิบงมีการปลูกผักในครัวเรือนและมีการท านาในบางหมูบาน 

เพ่ือเอาไวกินในครัวเรือน 

 ๓) ขอมูลดานแหลงน้ าทางการเกษตร 
พ้ืนที่แหลงน้ าทางการเกษตรที่ใชในการท าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไดมาจากบอน้ าตื้น 

ประปาหมูบาน และสระเก็บน้ า เขื่อน ล าหวย  

 ๔) ขอมูลดานแหลงน้ ากิน น้ าใช (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
ต าบลเกาะลิบงมีแหลงน้ ากิน น้ าใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภคจากการแหลงบอน้ า

ตื้น ประปา สระเก็บน้ า เขื่อน ล าหวย 

  ๒๑. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๑) การนับถือศาสนา 

  ต าบลเกาะลิบง ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นรอยละ 98 ศาสนา
พุทธคิดเป็นรอยละ 2 มีองคแกรทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธและอิสลามประกอบดวย  
  - นักสงฆแ จ านวน 1 แหง คือ ส านักสงฆแบานเกาะมุกดแ ตั้งอยูหมูที่ 2 บานเกาะมุกดแ   
  - มัสยิด จ านวน 8 แหง คือ  

1. มัสยิดอิสมาฮุดดีน โคกสะทอน ตั้งอยูหมูที่ 1 บานโคกสะทอน  
2. มัสยิดบานเกาะมุกดแ ตั้งอยูหมูที่ 2 บานเกาะมุกดแ  
3. มัสยิดบานมดตะนอย ตั้งอยูหมูที่ 3 บานมดตะนอย  
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4. มัสยิดบานเกาะลิบงตั้งอยูหมูที่ 4 บานบาตูปูเต฿ะ  
5. มัสยิดนูรุสฮูดา ตั้งอยูหมูที่ 5 บานหลังเขา  
6. มัสยิดมิฟตาฮุลฮีดาผะดแ (บานหาดยาว) ตั้งอยูหมูที่ 6 บานเจาไหม  
7. มัสยิดอัลอิสลามียะหแ (บานทรายแกว) ตั้งอยูหมูที่ 7 บานทรายแกว  
8. มัสยิดอันฮูดา (บานสุไหงบาตู) ตั้งอยูหมูที่ 8 บานสุไหงบาตู  

 ๒) ประเพณีและงานประจ าปี 
เนื่องจากประชากรในเขตต าบลเกาะลิบง  สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  จึงมีการ

สนับสนุนการอนุรักษแประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นตาง ๆ  เชน  วันฮารีรายอ  งานเมาลิด  พิธีเขา
สุนัตหมู  การถือศีลอด  เป็นตน 

- มีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การละหมาดรวมกันในวันศุกรแ 
- มีพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม เชน พิธีกรรมการเขาสุนัตหมู  พิธีโกนผม        

การนิกะฮแ วันฮารีรายอ เป็นตน 

พิธีกรรมการเขาสุนัต 

 
 

                                                      
 
 
 

ภาพที่ ๑๐ การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 
 

  
 

           พิธีการละหมาดวันศุกร์                
 
 
           ภาพท่ี ๑๑ พิธีการแตงงาน(นิกะฮแ)       ภาพที่ ๑๒ วันฮารีรายอ  
     

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓ การแตงกายชวงเทศกาล 
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 ๓) ภูมิปัญญาทองถิ่น ภาษาถ่ิน 
  มีการน าภูมิปัญญาทองถิ่นหรือปราชญแชาวบานเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับหมูบาน คือ การ
เลี้ยงปลากะพงขาว,ปลาเกเา ในกระชัง ปลาสวยงาม การเลี้ยงหอยแมลงภู การเลี้ยงกุงมังกรในชัง การ
ท าไซหมึก อวนปู อวนปลา อวนกุงและการตอเรือประมง ความสามารถเหลานี้เป็นภูมิปัญญาของ
ชาวบานที่ท ากันมาสมัยปูุยาตายาย ความรูที่ชาวบานไดถายทอดกันรุนสูรุนหลัง 
 
 
 
      
 
 
  ภาพที่ ๑๔ การเลี้ยงกุงมังกร     ภาพที่ ๑๕ การเลี้ยงปลากระพง       ภาพที ่๑๖ การท าไซปลา 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๗ การตอเรือประมง เรือหางยาว 

 
 ๔) สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

ในพ้ืนที่ต าบลเกาะลิบงมีสินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก เชน การท าผลิตภัณฑแจาก
เปลือกหอย ผลิตภัณฑแจากกะลามะพราว เป็นตน 

 ๕) ทรัพยากรธรรมชาติ 
พ้ืนที่ของต าบลเกาะลิบงมีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะแกง จึงมีทรัพยากรการทองเที่ยวและ

มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง คือ ถ้ ามรกต เกาะมุกดแ เกาะกระดาน เกาะลิบง แหลมจูโหย หาดหยงหลิง – 
หาดสั้น หาดยาว ถ้ าเจาคุณ เกาะแหวน เกาะเชือก ซึ่งเป็นที่อยูอาศัยของนกอีแอน ซึ่งเกาะยังเป็น
ถิ่นอาศัยของพะยูน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณแดวยหญาทะเลที่เป็นอาหารของพะยูน 
พรอมทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณแและสวยงามอีกมากมาย เชน ทรัพยากรชายฝั่งปุาชายเลน แนว
ปะการังน้ าตื้นและน้ าลึก นกทะเล นกชายเลนและทรัพยากรสัตวแน้ าตางๆ ซึ่งการควบคุมดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวไดประสานความรวมมือกับอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมและเขตหามลา
สัตวแปุาเกาะลิบง 
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  - น้ า พ้ืนที่ต าบลเกาะลิบง มีทรัพยากรธรรมชาติหลายรูปแบบ และมีแหลง
น้ าธรรมชาติในพ้ืนที่หลายแหงดวยกัน เชน แหลงน้ าตกบานทุงหญาคา ล าธารหวยแหลมปันหยัง บอ
น้ าในครัวเรือน เป็นตน 

 - ป่าไม้ ชุมชนต าบลเกาะลิบงมีปุาไมที่อุดมสมบูรณแ เชน ปุาโกงกาง ปุา
แสม ปุาชายเลน เป็นตน ซึ่งอุทยานเป็นผูดูแลในการรักษาควบคุมการบุกรุกท าลายปุาไมในเขตพ้ืนที่
เกาะลิบง 

  - ภูเขา พ้ืนที่ต าบลเกาะลิบงเป็นแกงสลับกับภูเขาและพ้ืนดินและน้ าโดย
สวนใหญแลวจะมีภูเขาลอมรอบหมูบาน ภูเขาท่ีส าคัญไดแก ภูเขาเจาไหม ภูเขาเกาะมุกดแ ภูเขาเกาะลิ
บงภูเขาเกาะกระดาน เป็นตน 
  ๖)อาชีพ 

 การประกอบอาชีพของชาวเกาะลิบง สวนใหญแลวยังคงประกอบอาชีพท าประมง
ขนาด และบางสวนไดประกอบการท าสวนยางพารา ซึ่งการประกอบอาชีพประมงนั้นชาวบานจะใช
เครื่องมืองาย ๆ แบบพื้นบาน 

 
   

ภาพที่ ๑๘ แผนที่เกาะลิบง 
 ๒๒.โบราณสถานที่ส าคัญ 

 โบราณสถานที่ส าคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกัน กับประวัติศาสตรแของชุมชนบนเกาะ
ลิบงนั้นเทาที่มีเหลืออยูในปัจจุบัน คือ  

  ๑) ซากก าแพงเมือง ซากก าแพงเมืองเกาะลิบงที่เหลืออยูนั้นมีสภาพเป็น
ซากไมเกา ๆ ปักเรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมกวางดานละ ๔ เมตร โดยใชไมเคี่ยมขนาดใหญปักที่มุมทั้งสี่
ดานระหวางเสานั้นจะใชไมกระดานเป็นแผนหนาปักเรียงตอกันทั้ง สี่ดาน ซากก าแพงเมืองเกาะลิบง
ตั้งอยูที่บริเวณดานหลังเตาเผาถานบานพราว ซึ่งอยูในเขตทองที่หมูที่ ๑ ต าบลเกาะลิบง ชาวบานเลา

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjz-9iForviAhUE448KHdHeDrMQjRx6BAgBEAU&url=http://reviewtrang.com/libong/&psig=AOvVaw26dJ94MlCmBE2-5ENSF6--&ust=1559031153597995
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วาเมื่อ ๑๐ กวาปีกอน แนวซากก าแพงเมืองมีเหลือมากกวานี้ แตตอมาไดขุดทิ้งไปเพ่ือท าเป็นทาเทียบ
เรือ 

  ๒) หลุมศพอดีตเจาเมือง (โต฿ะฮาหวา หรือโต฿ะปังกะหวา) หลุมศพของโต฿ะ
ฮาหวานั้นปัจจุบันตั้งอยูในเขตทองที่ หมูที่ ๑ ซึ่งเป็นสวนยางพาราของชาวบาน สภาพของหลุมศพ
เป็นเนินดินขนาดใหญ มีไมแกน(นาแซ หรือตะหนา) ปักหัวทายหางกัน ๓.๒ เมตร ชาวบานเลาวาทุก 
ๆ ปีเมื่อถึงวันอารีรายอ โต฿ะอิหมามจะมาอานอัลกุรอานที่หลุมนี้ประจ า 

  ๓) คลองขุด ที่บริเวณใกล ๆ กับหลุมศพโต฿ะฮาหวา นั้นมีรองรอยเป็นล า
หวยเล็ก ๆ กวาง ประมาณ ๔ เมตร เชื่อมตอระหวางคลองบานพราวซึ่งอยูทางทิศตะวันตกกับทะเล
ดานตะวันออกของเกาะ ปัจจุบันล าหวย หรือคลองขุดไดตื้นเขินไปบางสวนแลว แตยังมีสภาพที่
มองเห็นเป็นแนวชัดเจน 

  ๔) สภาพซากของสระน้ า เป็นสระขุดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวางประมาณ 
๓๖ เมตร ยาวประมาณ ๕๐ เมตร ตั้งอยูบนภูเขาในเขตทองที่ หมูที่ ๑ ชาวบานทั่วไปเรียกวา ควน
สระ 
  ๒๓. ปัญหาและจุดออน 

 ในชุมชนยังไมมีการวางแผนในการบริหารจัดการน้ าอยางยั่งยืน เมื่อถึงฤดูแลงหลาย
หมูบานขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค ยังไมมีการวางแผนการวางระบบการก าจัดขยะและ
น้ าเสียจากโรงงานน้ ายางขน สงผลใหเกิดมลพิษทางน้ าและทางอากาศ โครงสรางพ้ืนฐานบนเกาะยัง
ไมไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน เชน สะพานทาเทียบเรือ สะพานเชื่อมไปยังจุดชม “พะยูน” ถนนที่
เขาถึงแหลงทองเที่ยว เป็นตน รวมถึงการจายกระแสไฟฟูาทางสายเคเบิลใตน้ า มายังเกาะลิบงก าลัง
โหลดต่ า จาก ๒๒๐ โวลตแ เหลือเพียง ๑๘๐โวลตแ และยังไมมีไฟฟูาส ารอง เมื่อเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติสงผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม รีสอรแต และชุมชนเป็นอยางมาก 

 ชาวชุมชนบนเกาะประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและท าการประมงพ้ืนบาน เป็น
การท าการเกษตรเชิงเดี่ยว ไมมีแนวคิดที่จะเปลี่ยน เป็นการท าเกษตรแบบผสมผสาน หรือเกษตร
ทฤษฎีใหม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงท าใหเกิดการขาดภูมิคุมกันในการพ่ึงตนเอง 
นอกจากนี้ มีการท าประมงผิดกฎหมายหรือผิดประเภท สงผลใหพะยูน สัตวแน้ าวัยออน และแหลง
หญาทะเล ถูกท าลาย มีการลักลอบตัดไมท าลายปุา และการแผวถางเพ่ือท าสวนยางพารา 
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 ๑.๓ ประเด็นศึกษาหลักเรื่อง มีความม่ันคง (Security) 
มีความม่ันคง มุงใหประเทศไทยและคนไทยมีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม ภัยพิบัติ ภัยจาก

ความทุกขแยากทุกรูปแบบ รวมมือเพ่ือสงเสริมความมั่นคงในทุกมิติ รวมถึงความปลอดภัยและระบบ
เตือนภัยลวงหนา 

โจทยแการด าเนินการ : รวมขับเคลื่อนความมั่นคงของชุมชนสูคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนไดอยางไร 

พื้นที่เกาะสุกร 
 ประเด็นย่อย 
 ๑. ความมั่นคงดานทรัพยากรและผลประโยชนแทางทะเล ๑) การอนุรักษแปูมา ๒) การท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย 
 ๒. ความมั่นคงดานอาหาร อาชีพและคุณภาพชีวิต 

 ๓. ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม ภัยคุกคามและภัยพิบัติ ๑) ภัยเรื่องขยะทะเล 

 พื้นที่เกาะลิบง 

 ประเด็นย่อย 

 ๑. ความมั่นคงดานทรัพยากรและผลประโยชนแทางทะเล ๑) แหลงหญาทะเลและพะยูน ๒) 
การทองเที่ยว 

 ๒. ความมั่นคงดานอาหาร อาชีพและคุณภาพชีวิต 

 ๓. ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม ภัยคุกคามและภัยพิบัติ ๑) ภัยเรื่องขยะทะเล ๒) การกัดเซาะ 

ชายฝั่ง 

 ข้อมูลเบื้องต้นของประเด็นศึกษา 

 การอนุรักษ์ปูม้า  
 ขอมูลเบื้องตนของการศึกษาประเด็น หลักการด าเนินงานของธนาคารปูมา 

 - สรางกระชังรับฝากแมปูที่มีไขนอกกระดอง ที่ชาวประมงจับได 
 - จากนั้นท าการรับปูมาท่ีมีไขนอกกระดองมาท าการเลี้ยงในกระชัง 

 - โดยจะท าการใหอาหารเป็นปลาสดสับละเอียดวันละหนึ่งครั้งในตอนเชา 

 - ขังแมปูมาในกระชังประมาณ ๗ วัน แมปูก็จะปลอยไข  
 - ไขของปูมาจะฟักตัวเป็นลูกปู 
 - จากนั้นก็น าลูกปูที่ไดปลอยออกสูทองทะเล  
 - สวนแมปูที่ปลอยไขออกจากทองหมดแลว ก็จะน าไปจ าหนายแลวน าเงินที่ไดฝากเขา   
กองทุนธนาคารปูตอไป 

             “ธนาคารปู” นั้น ก็คลายๆ กับการฝากเงิน - ถอนเงินของธนาคารพาณิชยแ เพียงแตเปลี่ยนมา
เป็นการรับฝากแมปูแทน สวนดอกเบี้ยก็คือลูกปูที่ปลอยลงทะเลเพื่อใหเติบใหญแลวจับขึ้นมาขายเป็น
รายไดของชาวประมงตอไป คุณลุงจางกลาว 

ผลที่ไดจากการท าธนาคารปูมา 

 ลักษณะทั่วไปของปูมา คือ มีกามยาวเรียว มีสัน หนามขางกระดองขางละ ๙ อัน อันสุดทาย
มีขนาดใหญและยาวที่สุด กระดองแบนกวางมีตุมเล็กๆ กระจายเต็มไปหมด มีหนามที่ขอบเบาตา
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ดานบน ขอบเบาตาดานลาง มีหนามแหลม ๑ อัน ขาเดินมี ๓ คู กรรเชียงวายน้ า ๑ คู ตัวผูมีกามยาว
เรียวกวา มีสีฟูาออน และมีจุดขาวตกกระทั่วไปบนกระดองและกาม พื้นทองเป็นสีขาว จับปิ้งเป็นรูป
สามเหลี่ยมเรียวสูง ตัวเมียจะมีกามสั้นกวา กระดองและกามมีสีฟูาอมน้ าตาลออนและมีจุดขาวประ
ทั่วไปทั้งกระดองและกาม      
  ถิ่นอาศัยอยูตามปากแมน้ า หรือบริเวณชายฝั่งทะเล อาหารกินซากพืชที่ตายแลว ขนาดความ
ยาวประมาณ ๑๕-๒๐ ซม. ออกไขครั้งละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ ตัว (แลวแตแมพันธุแจะมี
ขนาดใหญและสมบูรณแแคไหน) 
      ปัจจุบันสาเหตุที่ปริมาณปูมาลดนอยลง เนื่องจากการน าทรัพยากรขนาดเล็กมาใชมากเกินไป อีก
ทั้งปูมาที่มีไขก็ยังถูกจับมาใชประโยชนแทั้งที่มีกฎหมายคุมครองอยูแลว จนท าใหปูมาใกลจะสูญพันธุแ 
จนกระท่ังมีการอนุรักษแในรูปแบบตางๆ เชน การเพาะเลี้ยงในบอดิน หรือการใชถังเพาะไขปู และมี
การจัดตั้งธนาคารเพ่ือเพาะเลี้ยงและปลอยลูกปูสูทะเล ซึ่งขณะนี้มีการจัดตั้งธนาคารปูมาหลายตอ
หลายแหง เชื่อวาในอนาคตปูมาจะตองเพ่ิมจ านวนขึ้นอยางแนนอน และจะไมขาดแคลนอีกตอไป 

   ปูมาที่จับไดในพ้ืนที่นับวันยิ่งลดนอยลงทุกที สรุปกันวาจะท าท่ีพักพิงใหแกแมปูครรภแแก เพ่ือดูแล
ใหรอดพนจากการน าไปขาย รอใหวางไขเรียบรอยกอน จึงน าแมไปขาย แลวปลอยลูกสูทะเลเป็น
อาหารและแหลงที่มาของรายไดตอไป มาชวงหลังๆ เคาก็มาตั้งกันวาเป็นธนาคารปู" 
   การท าธนาคารปูมามี ๓ แนวทาง 

    ๑.การท ากระชังยึดติดกับทะเล 

    ๒.การท ากระชังลอยทุน ของพ้ืนที่ปะทิว มีขนาด กวาง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร สูงประมาณ 
๗๐ เซนติเมตร 

          ๑. การน าแมปูไขนอกกระดองมาท าเครื่องหมายบนกระดอง แลวปลอยสูทะเล โดยที่หากมี
ใครจับปูตัวนี้ได ก็จะไมมีการรับซื้อ 

 การท าประมงท่ีผิดกฎหมาย  
 สภาพปัญหาและผลกระทบตอชาวประมงพ้ืนบาน น าไปสูการตั้งคาถาม ของภาคประชาชน
ในทองถิ่นตอผูก าหนดนโยบาย (Policy Maker) ทั้งการตั้งค าถามตอการมี สวนรวมของประชาชนเพ่ือ
จัดการทรัพยากรภายในทองถิ่น หรือการตั้งค าถามตอฐานคิดของรัฐและกลไกรัฐในการแกไขปัญหา
การประมงผิดกฎหมายฯ โดยเฉพาะการสรางความสมดุลระหวางวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยูของผูคนในประเทศ (หลักความจ าเป็น) กับหลักมาตรฐานสากล (หลักความเป็นสากล) วาจะ
สามารถเดินไปพรอมกันไดอยางไร สถานการณแท่ีด ารงอยูเชนนี้ การที่ประเทศไทยไดรับการเตือนกรณี
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมนั้นเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดบาง และ
ภายหลังการแจงเตือนผูเกี่ยวของมีมาตรการในแกไขปัญหาอยางไร โดยมาตรการเหลานั้นสรางปัญหา
หรือสงผลกระทบตอชาวประมงพ้ืนบานในรูปแบบใดบาง และภายใตปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ควรมีแนวทางในการแกไขการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุมลักษณะ
อยางไร 

 ขอเสนอแนะที่เป็นนัยเชิงนโยบาย เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของน าไปพิจารณา ดังตอไปนี้ 
 ๑. การบูรณาการการทางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางเอกภาพและเสริมสราง
ศักยภาพในการแกไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายฯ 
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 ๒. การชี้แจงความจ าเป็นที่จะตองมีการออกกฎหมาย รวมถึงมาตรการในการแกไขปัญหา 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักกฎหมาย 

 ๓. การแกไขปัญหาเรือประมงพ้ืนบาน กลไกรัฐที่เกี่ยวของควรใชหลักการทางรัฐศาสตรแควบคู
กับหลักการทางนิติศาสตรแ เพ่ือท าใหชาวประมงพ้ืนบานไดรับผลกระทบนอยที่สุด 

 ความม่ันคงด้านอาหาร อาชีพและคุณภาพชีวิต 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๙ ความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิต 
 
 
 

ความม่ันคงทางดานอาหาร 
Food Security 

การเขาถึงอาหาร 
Food Access 

การใชประโยชนแจากอาหาร 
Utilization 

การมีอาหารพอเพียง 
Food Availability 

ความเสถียรภาพดานอาหาร 
Food Security 
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 พะยูน  
 พะยูน (อังกฤษ: Dugong, Sea cow) อยูในอันดับ Sirenia ที่ใกลชิดกับชาง ใบหนาคลายหมู 
แตไมมีใบหู หัวเล็กไมมีขนที่หัว คอใหญ ตาเล็ก ตัวผูมีฟันหนาเป็นงาสั้น ๑ คู อายุประมาณ ๗๐ ปี 
น้ าหนักเต็มที่ไดถึง ๓๐๐ กิโลกรัม อาหารของพะยูนคือ หญาทะเล ที่ขึ้นตามแถบชายฝั่ งและบริเวณ
น้ าตื้น พะยูนมักจะหากินในเวลากลางวันชวงน้ าเต็ม พะยูนเป็นสัตวแที่อาศัยอยูในทะเลเขตรอนและกึ่ง
เขตรอนเทานั้น กระจายอยูเพียงในเขตแนวชายฝั่งดานตะวันออกของชายฝั่งทวีปแอฟริกาเลียบ
ชายฝั่งยานเปอรแเซีย อินเดีย ไทย ชายฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย 
ประชากรของพะยูนทั่วโลกมีจ านวนลดลงเนื่องจากการลาและการท าลายแหลงที่อยูอาศัยของพะยูน 
ปัจจุบันมีเพียงบริเวณชายฝั่งออสเตรเลียเทานั้นที่อนุรักษแพะยูนไดส าเร็จ มีจ านวนประชากรของ
พะยูนหลายหมื่นตัว เพราะออสเตรเลียมีมาตรการคุมครองพะยูนอยางเขมงวด มีการประกาศอนุรักษแ
พ้ืนที่ส าหรับพะยูน แมแตการพานักทองเที่ยวไปชมพะยูนก็ตองมีกฎระเบียบที่เขมงวดและตองมีการ
ขออนุญาตจากรัฐบาล 

 ส าหรับประเทศไทย เมื่อกอนเคยมีพะยูนเป็นจ านวนมากทั้งชายฝั่งอาวไทยและฝั่งอันดามัน 
(ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๑๐) แตหลังจากนั้นก็มีจ านวนลดลงอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากการลา 
การติดเครื่องมือประมง และการท าลายแหลงหญาทะเลอันเป็นแหลงอาหารทั้งของพะยูนและมนุษยแ
เอง จากการส ารวจของนักวิชาการพบวาพะยูนมีจ านวนลดลง คาดวาในนานน้ าไทยมีพะยูนไมเกิน 
๒๐๐ ตัว โดยอุทยานแหงชาติหาดเจาไหมและเขตหามลาสัตวแปุาหมูเกาะลิบง จังหวัดตรัง เป็นแหลง
พบพะยูนมากที่สุด กลุมที่ใหญที่สุด มีประมาณ ๑๓๐-๑๕๐ ตัว เนื่องจากบริเวณดังกลาวเป็นแหลง
หญาทะเลที่พะยูนชอบกิน และมีความอุดมสมบูรณแมากที่สุด แตพะยูนตายทุกปีบางปีนับสิบตัว 
สาเหตุสวนใหญที่ตายมาจากติดเครื่องมือการประมง การไลลา มีบางที่ตายเพราะตอสูกันเอง ถูก
คุกคามจากมนุษยแในเรื่องถิ่นที่อยูอาศัย หญาทะเลลดลง โดยเฉพาะชวงหนึ่งถึงสองปีที่ผานมา พะยูน
ถูกไลลาอยางหนัก การไลลามีหลายรูปแบบ เพ่ือขายอวัยวะ ความเชื่อทางไสยศาสตรแ เพ่ือขายตัว
เป็นๆ ตามใบสั่ง และเพ่ือการศึกษาวิจัย 

 ระยะหลังจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีกระแสการอนุรักษแพะยูนอยางจริงจัง โดยประชาชนรูถึง
คุณคาและความส าคัญของพะยูนและหญาทะเล โดยมีการเรียกรองผลักดันใหภาครัฐออกประกาศ
นโยบายระดับจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดหามใชเครื่องมือประมงบางชนิดในบริเวณแหลงหญา
ทะเลภายในพ้ืนที่ที่ก าหนด โดยใหหยุดเครื่องมือประมงชนิดที่เป็นอันตรายแกพะยูนและหญาทะเล 
เชน อวนรุน อวนถวงปลากระเบน เป็นตน ในพ้ืนที่ หญาทะเล ๔ แหง คือ อาวสิเกา เกาะมุก เกาะ
ลิบง และเกาะสุกร ประกาศฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงพลังกระตุนของชุมชนท าใหภาครัฐในระดับจังหวัด
ออกขอก าหนด เพ่ือชวยในการอนุรักษแสัตวแที่ใกลสูญพันธุแอยางพะยูนและรักษาแหลงหญาทะเล แต
การบังคับใชจะไดผลตอเมื่อมีการติดตามอยางตอเนื่อง เมื่อไมมีการด าเนินการจับกุมอยางจริงจัง
ตอเนื่อง การท าประมงแบบผิดกฎหมายก็ยังมีอยูเหมือนเดิม สถานการณแพะยูนและหญาทะเลใน
บริเวณดังกลาวจึงนาเป็นหวง  
 น าไปสูการอนุรักษแ พยายามติดสัญญาณติดตามหรืออุปกรณแติดตามตัวพะยูนเพ่ือหาที่อยู
อาศัยพฤติกรรม เสนทางการหากิน การผสมพันธุแ การออกลูก แตการกระท าตางๆ ไมไดชี้แจงกับคน
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ในชุมชนบางครั้งพะยูนตายจากการถูกไลลาเพ่ือติดสัญญาณติดตาม และถูกรบกวนจากสัญญาณติด
ตามที่ท าใหพะยูนด ารงชีวิตยากล าบากกวาเดิม อีกทั้งผลการวิจัยแตละครั้งชุมชนไมมีสวนรับรู บาง
สถานการณแเกิดเหตุการณแพะยูนตาย ขอมูลที่ออกมาทางสื่อท าใหชาวบานตกเป็นจ าเลยวาเป็นคนท า
พะยูนตาย ซึ่งจากเหตุการณแดังกลาวชาวบานในพ้ืนที่ควรที่จะไดรับรูขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางมีสวน
รวมพะยูนเป็นอันดับหนึ่งในบัญชีรายชื่อสัตวแปุาสงวนที่เป็นสัตวแน้ า ตามพระราชบัญญัติสัตวแปุา
คุมครอง พุทธศักราช ๒๕๓๕ แตกฎหมายใหความคุมครองเฉพาะตัวพะยูน โดยมุงเนนเฉพาะการลด
ภัยคุกคามจากการลาสัตวแ ไมไดค านึงถึงสภาพแวดลอมและแหลงที่อยูอาศัย ตลอดจนภัยคุกคามอ่ืนๆ 
การเรงรัดใหเกิดความคุมครองเชิงพ้ืนที่ เชน พ้ืนที่คุมครองทางทะเลจึงเป็นสิ่งจ าเป็น กุญแจส าคัญ
ของความอยูรอดของพะยูนขึ้นอยูกับ “คน” เป็นหลัก การลดอัตราการเสียชีวิตของพะยูนที่มีสาเหตุ
จากคนเป็นสิ่งที่ตองเรงท าใหเกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะคนในพ้ืนที่ควรที่จะสรางองคแความรู สราง
การเรียนรูโดยการผานการเลาเรื่องราวจากภูมิปัญญาชาวบาน ความรูที่ชาวบานใชเวลา ใชหลาย
ประสบการณแ เรียนรู สั่งสมถายทอดสืบตอกันมา ตั้งแตอดีต และปลูกความเชื่อเกี่ยวกับพะยูนใหคน
และเยาวชนไดเขาใจ ส านึกตระหนักในการรักพะยูน สรางการมีสวนรวมของคนในพ้ืนที่และเป็นศูนยแ
รวมในการจัดการหาวิธีการดูแลที่จะท าใหพะยูนปลอดภัย และมีความสุข โดยการจัดท ากฎกติกาและ
ปฏิทินชีวิตพะยูนโดยคนในชุมชนเองและคนในชุมชนควรจะมีสิทธิในการชวยกันปกปูอง คุมครอง 
สัตวแสงวนนี้ ใหรอดพนจากภัยอันตราย ใหเป็นสมบัติของชุมชน และโลกตอไป อนาคตเกาะลิบง
อาจจะเป็นแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพะยูนที่จัดการโดยคนในชุมชน สามารถเปิดใหนักเรียน นักศึกษา ผูที่
สนใจ เขาศึกษาคนควา การอนุรักษแพะยูนจึงสงผลตอระบบการอนุรักษแทั้งระบบ สภาพหญาทะเล 
สภาพน้ า การประกอบอาชีพ แนวเขตการปูองกัน การใหความส าคัญตอสิ่งแวดลอม ความสมบูรณแ
ของอาหาร ทะเล และสัตวแน้ า เชื่อมโยงกับชีวิตมนุษยแโดยตรงหากไมชวยกันอนุรักษแ หรือปลอยให 
สถานการณแเป็นเชนนี้ตอไปพะยูนของเกาะลิบง พะยูนของประเทศไทยก็คงสูญพันธุแเชนเดียวกับสมัน
และสัตวแอีกหลายชนิดที่หายไปในชวงชีวิตของเรา ทีมวิจัยเกาะลิบงซึ่งมีสวนหนึ่งเคยผานกระบวนการ
เรียนรูจากการเป็นนักวิจัยเครือขายยุติธรรมชุมชน 

 หญ้าทะเล 
 หญาทะเลเป็นสวนหนึ่งของระบบนิเวศในทะเลที่ทาหนาที่เชื่อมโยงระหวางระบบนิเวศปุา
ชายเลนกับแนวปะการัง รวมทั้งเป็นแหลงที่อยูอาศัยของสัตวแน้ านานาชนิดที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ และเป็นแหลงดูดซับและกักเก็บคารแบอนที่ส าคัญ โดยหญาทะเลถือเป็นพืชที่มีความส าคัญ
ตอระบบนิเวศในทะเลเป็นอยางมากเพราะเป็นทั้งแหลงอาหาร แหลงวางไขและหลบซอนศัตรูของสัตวแ
น้ าชนิดตางๆ นอกจากนี้ยังชวยปูองกันการพังทลายของชายฝั่งไดอีกดวย สาหรับประเทศไทยมีพ้ืนที่
หญาทะเลประมาณ ๑๑๘,๕๕๕ ไร รวมทั้งมีความหลากหลายในสายพันธุแ แตพ้ืนที่ระบบนิเวศหญา
ทะเลนับวันจะเสื่อมโทรมลงเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าทะเล 
การท าประมงชายฝั่ง และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท าใหมีการกอสรางและมีการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลไปเป็นจ านวนมาก 
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 ขยะทะเล 

 เป็นของเสียที่เกิดจากมนุษยแที่ถูกทิ้งลงสูทะเลทั้งทางตรง และทางออม โดยตั้งใจและไมได
ตั้งใจ มีตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ซึ่งขยะดังกลาวเป็นขยะพลาสติกมีนาหนักเบาและไมสามารถ
ยอยสลายไดในเวลาที่สั้นจึงถูกพัดพาไปในที่ที่หางไกลจากแหลงกาเนิด โดยคลื่น ลม กระแสนา และ
น้ าขึ้นน้ าลง ขยะพลาสติกสวนใหญประกอบดวยของใชในชีวิตประจาวัน เชน ถุง ขวด ภาชนะใส
อาหาร และวัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอ รวมทั้งผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม เชน สายรัด แผนพลาสติก 
หมวกนิรภัย และ เครี่องมือประมง เชน แห อวน ลอบ แหลงที่มาขยะทะเล 

 ๑. กิจกรรมบนฝั่ง เชน ชุมชน แหลงทิ้งขยะบนฝั่ง บริเวณทาเรือ และการทองเที่ยวชายหาด 
เป็นตน 

 ๒. กิจกรรมในทะเล เชน การขนสงทางทะเล การประมง และการทองเที่ยงทางทะเล เป็นตน 

ขยะพลาสติกในทะเลรอยละ 80 มาจากกิจกรรมบนบก อีกรอยละ 20 มาจากกิจกรรมในทะเล 
 

 
 

ภาพที่ ๒๐ ขยะไมโครพลาสติก 
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 การกัดเซาะชายฝั่ง 

       ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151.10 กิโลเมตร  แบงเป็นชายฝั่งดานอาวไทย
คลุมพ้ืนที่ 17 จังหวัด (รวม กทม.) ยาว 2,039.78 กิโลเมตร และชายฝั่งดานทะเลอันดามันคลุม
พ้ืนที่ 6 จังหวัด ยาวประมาณ 1,111.32 กิโลเมตร  ทั้งนี้มีผูอาศัยในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลกวา 21 ลาน
คน 

       ในปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกใชประโยชนแอยางหลากหลาย เชน จากกิจกรรมการทองเที่ยว
และนันทนาการ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตวแน้ า เป็นแหลงอยูอาศัยของชุมชนริมทะเล 
อุตสาหกรรม ทาเรือ การคมนาคมทางน้ า เป็นตน  ชายฝั่งทะเลจึงมีความส าคัญในทุกๆดานทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

สาเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

      การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการ
กัดเซาะของคลื่นหรือลม ตะกอนจากที่หนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง ท าใหแนวของชายฝั่งเดิม
เปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่มีตะกอนเคลื่อนเขามานอยกวาปริมาณที่ตะกอนเคลื่อนออกไป ถือวาเป็น
บริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝั่ง  สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งแบงไดเป็น 2 สาเหตุหลักคือ 

1. การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยกระบวนการตามธรรมชาติ 
 เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นและลม วาตภัย อุทกภัย หรือจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตใน
บริเวณนั้น  โดยคลื่นเป็นตัวการส าคัญในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตะกอนและทรายชายฝั่ง 

 1.1 ลมพายุและมรสุม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งตามธรรมชาติในรอบปี เชน แนวชายฝั่งฝั่งตะวันออกมี
ปริมาตรทรายตามแนวชายฝั่งลดลงในชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แตจะมีปริมาตรมากขึ้น
ในชวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต  และกรณีลมพายุขนาดใหญพัดเขาสูชายฝั่งอาวไทยก็ท าใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งเชนกัน 

2 กระแสน้ า และภาวะน้ าขึ้น-น้ าลง ท าใหเกิดการเคลื่อนตัวของตะกอนและมวลทรายบริเวณชายฝั่ง 
ซ่ึงเป็นตัวการส าคัญของการกัดเซาะและการงอกของแผนดินในบางบริเวณ 

 ๒.๑ ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งทะเล ลักษณะของชายฝั่งที่ตางกันท าใหการกัดเซาะแต
ละบริเวณไมเทากัน ในบริเวณอาวจะไดรับการกัดเซาะนอยกวาบริเวณทะเลเปิด เชน บริเวณอาวไทย
ตอนลางจะไดรับผลกระทบรุนแรงเมื่อเกิดพายุที่กอตัวในทะเลจีนใต คลื่นจะเคลื่อนมากระทบแนว
ชายฝั่งโดยตรงเนื่องจากเป็นทะเลเปิด และในพ้ืนที่ชายฝั่งที่ลาดชันนอยจะเกิดการกัดเซาะนอยกวา
บริเวณท่ีชายฝั่งมีความลาดชันมาก 

๒. การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยกิจกรรมของมนุษยแ 
      กิจกรรมของมนุษยแถือเป็นปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง จากการมุงเนนพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคมโดยใชทรัพยากรเป็นฐานการผลิต แตกลับใหความส าคัญในการรักษาและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรนอยเกินไป ท าใหทรัพยากรที่มีความส าคัญถูกท าลายและเสื่อมโทรมลงทุกขณะ 
กิจกรรมที่เรงกระบวนการกัดเซาะชายฝั่งใหรุนแรงมากข้ึน ไดแก 
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 2.1 การพัฒนาขนาดใหญในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เชน การสรางทาเรือน้ าลึก ถนนเลียบชายฝั่ง 
และถมทะเลเพื่อสรางสิ่งกอสรางตางๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 

 2.2 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเนนการใชประโยชนแที่ดินเพ่ือรองรับ
กิจกรรมการทองเที่ยว เชน สรางโรงแรม ที่พัก เสนทางคมนาคม เกิดการรุกล้ าเขาไปแนวสันทราย
ชายฝั่ง ซึ่งเป็นปราการท่ีปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งตามธรรมชาติ 
 2.3 การสรางเขื่อน ฝายหรืออางเก็บน้ าตนน้ า โครงสรางเหลานี้มีผลใหตะกอนที่ไหลตาม
แมน้ ามาสะสมบริเวณปากแมน้ ามีปริมาณลดลง ขาดตะกอนที่จะเติมทดแทนสวนตะกอนเกาที่ถูกพัด
พาไปบริเวณอ่ืนโดยกระแสน้ า ท าใหเกิดการกัดเซาะแนวชายฝั่งอยางตอเนื่อง เชน ชายฝั่งทะเลบาง
ขุนเทียน เป็นตน 

 2.4 การบุกรุกท าลายพ้ืนที่ปุาชายเลน เพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวแน้ า ปุาชายมี
ความส าคัญหลายประการ ประการหนึ่งคือ ชวยดักและตกตะกอนโคลนท าใหเกิดดินงอกตามแนว
ชายฝั่ง และเป็นก าแพงปูองกันกระแสคลื่นและลมปูองกันการพังทลายของแนวชายฝั่งดวย 

 2.5 การสูบน้ าบาดาล ท าใหเกิดการทรุดตัวของแผนดิน และจะมีสวนใหการกัดเซาะชายฝั่ง
เกิดความรุนแรงมากขึ้น เชนการกัดเซาะในพ้ืนที่อาวไทยตอนบน จากปัญหาการทรุดตัวเนื่องจากการ
สูบน้ าบาดาลเกินศักยภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 

 2.6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สงผลกระทบระบบนิเวศชายฝั่งและปะการัง 
สภาพอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล จะสงผลกระทบตอชายฝั่งทะเลทั่ว
ประเทศและอาจกอใหเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอีกดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๑ พ้ืนที่ศึกษา 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการศึกษาพ้ืนที่ 

 
๒.๑ เกาะสุกร 
ประเด็นปัญหา 
๒.๑.๑ คามม่ันคงด้านทรัพยากร 

๑) การลักลอบท าประมงผิดกฎหมายโดยเรือนอกพื้นที่ (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา)  
  ชุมชนในพ้ืนที่มีการรวมมือในการสอดสองดูแลรักษาทรัพยากรประมงรอบเกาะ แตยังประสบ
ปัญหาการลักลอบท าการประมงผิดกฎหมายจากบุคคลภายนอก (โดยการใชอวนรุน ลอบปู ตาถี่ 
โพงพางปากเสือ) ซึ่งชุมชนยังไมสามารถแกไขปัญหานี้ได จึงตองการใหหนวยงานภาครัฐสงเจาหนาที่
เขามาปราบปรามการกระท าผิดและบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง (ในลักษณะเชนเดียวกับเกาะลิบงที่
มีเจาหนาที่ต ารวจประจ าในพื้นที่) รวมทั้ง บูรณาการและสรางความรวมมือกับภาครัฐและชุมชนอ่ืน ๆ 
เพ่ือปูองกันการประมงนอกฤดู / ขามถ่ิน  

๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (ธนาคารปูม้า) (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
  เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตวแน้ าโดยชุมชนมีกิจกรรมธนาคารปูมา แตยังขาดความพรอมในการผลิต
และอนุบาลลูกปู เชน โรงเพาะฟัก รวมทั้งตองการค าแนะน าในการบริหารจัดการอยางเป็นระบบ 
เพ่ือใหลูกปูมามีอัตรารอดสูงขึ้นและเพ่ิมปริมาณสัตวแน้ าในธรรมชาติมากขึ้น รวมทั้งขยายผลไปสูสัตวแ
น้ าชนิดอื่นได  
๒.๑.๒ ความม่ันคงด้านอาหาร อาชีพและคุณภาพชีวิต 

๑) การท่องเที่ยว (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
  ตองการใหภาครัฐสงเสริมประชาสัมพันธแใหเกาะสุกรในการเป็นแหลงทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษแ (community-based eco-tourism) โดยสงเสริมให Home stay ของชุมชนใหไดรับ
มาตรฐานการทองเที่ยว เพ่ือเป็นการยกระดับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแและเชิงนิเวศนแ โดยใชวิถีชีวิต
ของชาวบานที่เป็นจุดขาย ภายใตแนวคิด “กินแตง แหลงใต เเลควายเล เขซาเลง”  

๒) พื้นที่ทับซ้อน (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
  เป็นปัญหาที่ชาวบานประสบอยูอยางมาก และสงผลกระทบตอการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและการขยายโอกาสและความเจริญของทองถิ่น ซึ่งเป็นอุปสรรคตอการสราง
ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการบูรณาการเพ่ือชวยหาทาง
ออกใหชุมชน อาทิ การขยายทาเรือ 
ของเกาะ ซึ่งอยูติดปุาชายเลน / ปุาสงวน หรือการท าทางเชื่อมไปยังบอน้ าศักดิ์สิทธิ์ 

๓) ยาเสพติด (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
  ปัญหาการใชใบกระทอมเป็นปัญหาที่พบเจอบนเกาะสุกร โดยควรสงเสริมบทบาทของผูน า
ทางศาสนาเพ่ือใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักศาสนาและโนมนาวใหเยาวชนเห็นถึงการใชยาเสพ
ติดเป็นการขัดหลักศาสนา รวมทั้งใหครอบครัวมีบทบาทในการสอดสองดูแลบุตรหลานมากข้ึน 
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๔) แหล่งน้ า (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
  ทองถิ่นตองประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการพัฒนาระบบเก็บกักน้ าใหใชไดอยาง
พอเพียงกับความจ าเป็น รวมถึงการวางแผนเพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใชงานในอนาคต เพ่ือรองรับกับการ
ขยายตัวและความเจริญของชุมชนในอนาคต 
๒.๑.๓ ความม่ันคงด้านสิ่งแวดล้อม 

๑) ขยะทางทะเล (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
  ชาวบานในชุมชนมีความตระหนักรูและจิตส านึกเกี่ยวกับการแยกแยะขยะ และมีความ
เขมแข็ง โดยแยกขยะเปียกไปท าปุยและน าขยะแหง เชน ขวดพลาสติก ไปขาย โดยชุมชนมองวิกฤต
ขยะทะเลเป็นโอกาส ดังสะทอนในการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะทองค า ซึ่งสามารถตอยอดและสราง
รายใหกับชุมชน ซึ่งสิ่งที่ชุมชนตองการในขณะนี้คือ เครื่องอัดขยะ เพ่ือใหลดพ้ืนที่ในการขนสง 
สามารถน าไปขายบนชายฝั่งได ซึ่งจะไดราคารับซื้อที่ดีกวา (ราคาขายขวดพลาสติกที่เกาะ กก. ละ 3 
บาท ราคาขายขวดพลาสติกที่ตรังเป็น 8 บาท) ซึ่งหากประสบความส าเร็จสามารถพัฒนาเป็นเกาะ
สุกรโมเดล แตการจัดซื้ออุปกรณแดังกลาว ควรเนนการเป็นเจาของรวมกัน (Ownership) อาทิ รัฐ
รวมกับชุมชนจัดสรรงบซื้อเครื่องอัด / เครื่องบดขยะ เพ่ือใหชุมชนรูสึกมีสวนรวมและเป็นเจาของ
โครงการ  
  ขยะทะเลที่พบในพ้ืนที่ ไมไดเป็นขยะจากประเทศไทยเทานั้น แตสวนใหญเป็นขยะจาก
ประเทศเพ่ือนบาน (ขยะท่ีพบมีภาษาที่หลากหลาย มีภาษาไทยบางสวนแตไมมาก) ซึ่งปัญหาขยะทาง
ทะเลเป็นปัญหาระดับโลก และลาสุด ในการประชุม ASEAN Summit  ที่ไทยเป็นเจาภาพ ไดมีการ
ประกาศ Leaders’ Declaration on Marine Debris ซึ่งจังหวัดตรังสามารถน าสุกรโมเดลไปตอยอด
ใหมองวิกฤตเป็นโอกาส (ขยะสรางรายได) และสรางศูนยแการเรียนรู หรือ Learning Center ได เพ่ือ
เป็นตนแบบในการจัดการขยะทะเลส าหรับชุมชนเกาะอ่ืนๆ ตอไป  
๒.๒ เกาะลิบง 
๒.๒.๑ ความม่ันคงด้านทรัพยากร 

๑) การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยว (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
  เกาะลิบงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณแ ทั้งหญาทะเล (พบที่ลิบง ๑๒ ชนิดจาก ๑๓ ชนิดใน
ประเทศไทย) และพะยูน (๑๘๕-๒๐๐ ตัว) อยางไรก็ดี ยังขาดการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยาง
เป็นระบบ โดยจังหวัดอาจพิจารณายกระดับพะยูน หรือ มาเรียม เป็น premium product ซึ่ง
นอกจากจะสามารถสรางอาชีพเสริมส าหรับชุมชนในพ้ืนที่แลว ยังจะท าใหชุมชนไดรับผลประโยชนแ
สูงสุดจากการทองเที่ยว อาทิ การท าใหเกาะลิบงเป็นศูนยแกลางของการชมพะยูน โดยก าหนดปริมาณ
นักทองเที่ยว และจ ากัดฤดูกาลที่สามารถเยี่ยมชมได ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปูองกันไมใหเรือตางถิ่นเขามา
ในพ้ืนที่ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของพะยูน และตอหญาทะเล ทั้งนี้ จังหวัดอาจศึกษา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ตัวอยางการดูปลาวาฬของประเทศ
นิวซีแลนดแ) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสมดุลในการอนุรักษแและการทองเที่ยว  
  นอกจากนี้ การสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑแจากการประมงเพ่ือเป็นสินคาของทองถิ่น เป็น
การสรางรายไดใหกับกลุมสตรีตอไป โดยภาครัฐอาจสนับสนุนอุปกรณแ เงินทุน หรืออบรมทักษะอาชีพ 
ตอไป 
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๒.๒.๒ ความม่ันคงด้านอาหาร อาชีพและคุณภาพชีวิต 

๑) พื้นที่ทับซ้อน  (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
  เป็นปัญหาที่ชาวบานประสบอยูอยางมาก และสงผลกระทบตอการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและการขยายโอกาสและความเจริญของทองถิ่น ซึ่งเป็นอุปสรรคตอการสราง
ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการบูรณาการเพ่ือชวยทางออก
ใหชุมชน โดยเฉพาะการออกเอกสารสิทธิ์ พิสูจนแสิทธิ์ และสิทธิ์เขาท ากินและอยูอาศัย  

๒) ยาเสพติด (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
 ปัญหาการใชใบกระทอมเป็นปัญหาที่พบเจอบนเกาะลิบง โดยควรสงเสริมบทบาทของผูน า
ทางศาสนาเพ่ือใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักศาสนาและโนมนาวใหเยาวชนเห็นถึงการใชยาเสพ
ติดเป็นการขัดหลักศาสนา รวมทั้งใหครอบครัวมีบทบาทในการสอดสองดูแลบุตรหลานมากข้ึน 

๓) แหล่งน้ า (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
 ทองถิ่นตองประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการพัฒนาระบบเก็บกักน้ าใหใชไดอยาง
พอเพียงกับความจ าเป็น รวมถึงการวางแผนเพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใชงานในอนาคต เพ่ือรองรับกับการ
ขยายตัวและความเจริญของชุมชนในอนาคต 

๔) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
  นักเรียนไมสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได เนื่องจากสถานะทางครอบครัวและไม
สามารถเขาถึงแหลงทุนเพ่ือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ท าใหขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและไมสามารถกลับมารวมพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง ซึ่งภาครัฐควรใหการสนับสนุนและ
พิจารณางบประมาณใหสอดคลองกับบริบทของความขาดแคลนของพ้ืนที่ นอกจากนี้ การมีสวนรวม
ของเด็กและเยาวชนในการรวมกลุมเพื่อท ากิจกรรมและรวมกับชุมชนในการพัฒนาในดานตาง ๆ อาจ
ด าเนินการผานการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตาง ๆ  
เชนระดับอ าเภอ / ต าบล 
 
๒.๒.๓ ความม่ันคงด้านสิ่งแวดล้อม 

๑) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อจัดการขยะ (บทวิเคราะห์ผลการศึกษา) 
  ชุมชนในพ้ืนที่ด าเนินนโยบาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle) อยูแลว แตปัญหาเกิดจาก
จ านวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด ทั้งการดูนกและการดูพะยูน ท าใหจ านวนนักทองเที่ยว
ก าลังเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง แตโครงสรางพ้ืนฐาน อาทิ รถเก็บขยะ ถังขยะในพ้ืนที่สาธารณะ มี
จ ากัด รวมทั้ง ถนนบนเกาะมีจ ากัด ท าใหการเขาถึงและบริหารจัดการขยะประสบปัญหาเชนกัน และ
อาจเป็นปัญหาใหญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากไมไดรับการจัดการแตเนิ่น ๆ จึงมีความจ าเป็นตอง
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ เชน การพัฒนาถนน แหลงน้ าที่มีคุณภาพ เป็นตน 
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ส่วนที่ ๓ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
๓.๑ การสังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
 ๓.๑.๑ การบูรณาการประสานงานและการยกระดับความชวยเหลือของภาครัฐในระดับ
จังหวัด และระดับทองถิ่นใหมีความกระชับมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน และเป็น
ประโยชนแในการชวยแกไขปัญหาของชุมชนในเบื้องตน และชวยเตรียมความพรอมของชุมชนในการ
รับมือกับอุปสรรค และความถาทายตางๆ ที่ทางชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของประสบอยู และที่
ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ๓.๑.๒ ชุมชนมีความเขมแข็งอยูแลว ซึ่งมองวาเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพรอม และนาชื่นชม 
แตอยากจะใหเกิดความรวมมือของภาครัฐที่จะเติมเต็มศักยภาพของกลุมใหดียิ่งขึ้น 
 ๓.๑.๓ เกาะสุกร และกะลิบง มีความสมบูรณแของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเป็น
อยางมาก มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเสริมสราง และตอยอดเศรษฐกิจของจังหวัดตรังไดอยาง
เป็นรูปธรรม และดวยการบริหารจัดการทรัพยากรอยางเป็นระบบจะยิ่งสรางมูลคา และความยั่งยืนให
ทรัพยากรเหลานั้น  
 ๓.๑.๔ ความมั่นคงของชุมชนจะเสริมสรางความมั่นคงของจังหวัด เพ่ือใหสามารถรวมกัน
ขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางแนวแน และเขมแข็ง ดังนั้นความรวมมือของภาครัฐบนพ้ืนฐานความ
เขาใจ ความจริงใจ และความเอาใจใส ด าเนินการอยางจริงจังจะเป็นการเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ
จังหวัดตรังใหเจริญเติบโตอยางมีคุณภพ สมดุล และยั่งยืน 
๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๓.๒.๑ แนวทางหนึ่ง คือการน านวัตกรรมเขามาใช ดวยการสงเสริมการจัดท าคูมือปฏิบัติใน
การลงพ้ืนที่เกาะสุกร และเกาะลิบงในรูปแบบ QR Code ใหนักทองเที่ยวไดแสกนกอนไปเที่ยวเกาะ
ทั้งสองแหง ทั้งนี้ เพื่อใหนักทองเที่ยวตระหนักถึงเอกลักษณแของเกาะสุกรและเกาะลิบง และปฏิบัติตน
ดวยความเคารพตอวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ืออนุรักษแวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี
ทองถิ่นไว 
 ๓.๒.๒ การสงเสริมการทองเที่ยวของทั้งเกาะสุกรและการลิบงในรูปแบบการทองเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงอนุรักษแ (community-based eco tourism) เรียนรูวิถีชีวิต สัมผัสวิถีชุมชน โดยใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการทองเที่ยวอยางสมดุลโดยไมเนนการทองเที่ยวเชิงปริมาณ ทั้งนี้ จ าเป็นตอง
ไดรับการสนับสนุนและการจัดการจากภาครัฐที่เกี่ยวของ 
ในการบริหารจัดการอยางเป็นระบบและมีมาตรฐานระดับสากลเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
 ๓.๒.๓ การจัดท าฐานทรัพยากรอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งภาครัฐจ าเป็นตองเรงด าเนินการใน
โอกาสแรก ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดขอมูลที่ละเอียดและชัดเจนเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งในทะเล
และบนบกของจังหวัดตรัง รวมทั้งใหเอ้ือใหเกิดการวิจัยอยางเป็นรูปธรรม รวมถึงเกิดการบริหาร
จัดการอยางเป็นรูปแบบเพ่ืออนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด ตอไป 
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 ๓.๒.๔ การจัดตั้ง ส านักงานของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของบนเกาะทั้งสอง เพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบูรณาการและชวยในการสอดสองดูแลแกไขปัญหาที่ชุมชนบนเกาะทั้งสองก าลัง
ประสบอยู 
 ๓.๒.๕ การผลักดันศูนยแการเรียนรูดานการจัดการขยะทะเล โดยอาศัยโอกาสที่ไทยเป็น
ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ในการด าเนินการตาม ASEAN Leaders’ Declaration on Marine 
Debris เพ่ือเป็นตนแบบในการบริการ จัดการ และแกไขปัญหาขยะทะเล ในระดับจังหวัด ประเทศ 
และภูมิภาคตอไป อีกท้ัง เพ่ือประสานและขยายความรวมมือระหวางไทยกับตางประเทศตอไป 
 ๓.๒.๖ หนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐ ควรพิจารณาการยกระดับการใหความรวมมือในการ
อนุรักษแพันธแสัตวแน้ า โดยรวมมือกับ 
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สุคนธแ เพ็ชรเพ็ง, ๒๕๕๙. การพัฒนาศักยภาพกองทุนเกษตรเพ่ือความมั่นคงดานอาชีพ ต าบลเกาะ

สุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝุายวิจัยเพื่อทองถิ่น. 
สรอยสน รัฐสมบูรณ, ๒๕๕๐. แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพ้ืนที่ชุมชนเกาะลิบง 

จงัหวัดตรัง. วิทยานิพนธน ูปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวางผัง
ชุมชน ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาป ตย  กรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ๒ วิทยาลัยเทคนิคตรัง, ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตรัง. (ออนไลนแ) 
http://www.technictrang.ac.th/?page_id=366 สืบคนเมื่อ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

องคแการบริหารส วนต าบลเกาะลิบง , ๒๕๖๐.  ข้อมูลพื้ นฐานต าบล .  (ออนไลนแ ) 
http://kohlibong.go.th/public/default/index/index สืบคนเมื่อ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

องคแการบริหารสวนต าบลเกาะสุกร , ๒๕๕๘. ข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบล . (ออนไลนแ) 
http://www.kohsukorn.go.th/index.php  สืบคนเมื่อ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 
 
 

 

http://www.nicaonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id
http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71&It%09emid=1
http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71&It%09emid=1
http://www.technictrang.ac.th/?page_id=366
http://kohlibong.go.th/public/default/index/index
http://www.kohsukorn.go.th/index.php%20สืบค้น
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ภาคผนวก 
๑. ก าหนดการลงพื้นที่ตามประเด็นศึกษา 

ก าหนดการลงพื้นที่ Action Learning กลุ่มที่ 1 มีความม่ันคง (Security) 

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
ณ พื้นที่เกาะสุกร ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   
และพื้นที่เกาะลิบง ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. กลุมท่ี ๑ มีความมั่นคง (Security) ออกเดินทางจากท่ีพัก  
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถึงทาเทียบเรือตะเสะ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ขึ้นเรือเพ่ือเดินทางไปยังเกาะสุกร 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงพ้ืนที่ศึกษา Action Learning พ้ืนที่เกาะสุกร โจทยแการศึกษา: รวมขับเคลื่อน

ความมั่นคงของชุมชนสูคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางไร 
(ประเด็นศึกษา) 
- ความมั่นคงดานทรัพยากรและผลประโยชนแทางทะเล : ความม่ันคงทางดาน
ทรัพยากรทางทะเล (๔ ทาน) 
- ความม่ันคงดานอาหารอาชีพและคุณภาพชีวิต : ความม่ันคงทางอาชีพ (๓ ทาน) 
- ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอมภัยคุกคามและภัยพิบัติ : ภัยเรื่องขยะทะเล (๓ 
ทาน) 

เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๑.๔๕ น. ขึ้นเรือเดินทางกลับออกจากเกาะสุกร 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ขึ้นรถท่ีทาเทียบเรือตะเสะ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
เวลา ๑๒.๔๕ น.  เดินทางมาถึงทาเทียบเรือหาดยาว ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ

ขึ้นเรือเดินทางไปยังเกาะลิบง 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงพ้ืนที่ศึกษา Action Learning พ้ืนที่เกาะลิบง โจทยแการศึกษา: รวมขับเคลื่อน

ความมั่นคงของชุมชนสูคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางไร 
(ประเด็นศึกษา) 
- ความมั่นคงดานทรัพยากรและผลประโยชนแทางทะเล : ความม่ันคงทางดาน
ทรัพยากรทางทะเล (๔ ทาน) 
- ความมั่นคงดานอาหารอาชีพและคุณภาพชีวิต : ความม่ันคงทางอาชีพ (๓ ทาน) 
- ความมัน่คงดานสิ่งแวดลอมภัยคุกคามและภัยพิบัติ : ภัยเรื่องขยะทะเล และ
การกัดเซาะชายฝั่ง (๓ ทาน) 

เวลา ๑๖.๐๐ น. ขึ้นเรือเดินทางกลับออกจากเกาะลิบง 
เวลา ๑๖.๓๐ น. ขึ้นรถท่ีทาเทียบเรือหาดยาว ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อ

เดินทางกลับ 
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึงท่ีพัก 
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หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  การเตรียมตัวเบือ้งต้น 1) ชุดล าลองส าหรับการเดินทางลงเกาะ 2) รองเท้า

ผา้ใบ 3) หมวก และแว่นกันแดด 4) ครมีกันแดด 5) ฯลฯ 

๒. รายช่ือสมาชิก อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักวิจัยประจ ากลุ่ม 
๒.๑ รายช่ือสมาชิกกลุ่มที่ 1 มีความม่ันคง (Security) 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
๑. นายธรรมรัตนแ รัตนมณี    นักการขาวเชี่ยวชาญ     
     ส านักงานเลขานุการที่ปรึกษาการขาว  
กระทรวงการคลัง  
๒. นายฤชา วราทร    ผูอ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
      กรมธนารักษแ 
กระทรวงการต่างประเทศ 
๓. นายชาครียแนรทิพยแ เสวิกุล  อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงอังการา 
๔. นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ  สกญ. ณ เมืองเจดดาหแ 
๕. นายรัชภูมิ บุญรอด  นักการทูตช านาญการพิเศษ 
   กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
๖. นายทวีโชค พงษแดี  เลขานุการกรม 
   ส านักงานเลขานุการกรม  กรมพลศึกษา 
๗. นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล  ผูอ านวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรดานการ 
  ทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
๘. นางสาวแสงดาว อารียแ ผูอ านวยการกองการตางประเทศ    
  ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๙. นางชวนพิศ จันทรวราทิตยแ   ผูเชี่ยวชาญดานที่ปรึกษาการประมงตางประเทศ 
      กองประมงตางประเทศ  กรมประมง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผูอ านวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
  ภูมิอากาศ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒.๒ รายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัยประจ ากลุ่ม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.พรเทพ วิรัชวงศแ ต าแหนงอาจารยแ 
๒. นายอาทิตยแ บิหลาย    ต าแหนงเจาหนาที่วิชาการ 
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๓.ประมวลภาพการลงพื้นที่ศึกษา 
เกาะสุกร 
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เกาะลิบง 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานการศึกษากลุ่ม 
(Group Action Learning Project) 

 
 

เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่างประเทศของทีมประเทศไทย  

สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน : ศึกษาพื้นที่จังหวัดตรัง 
 
 

จัดท าโดย กลุ่มที่ ๒ ประเด็น มีความม่ังคั่ง ยั่งยืน  
 

 

 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ  

ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 



 

รายงานการศึกษากลุ่ม 
(Group Action Learning Project) 

 
เรื่อง การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การต่างประเทศของทีมประเทศไทย  

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

จัดทําโดย กลุม่ที่ ๒ ประเด็น มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล  
นายถาวร เสรีประยูร  
นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ 
นายเอกอรรถ ทิตาราม 

นางสาวปรารถนา ดิษยทัต  
นายณรัฐ วิชญนันท์ 

นายอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร 
นางสาวธัชพร สุนทราจารย์ 
นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์  

นางอังคณา พุทธศรี  
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ 
กระทรวงต่างประเทศ 



หลักเกณฑ์การประเมินผลรายงานการศึกษากลุ่ม 
  รายงานการศึกษากลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ส าเร็จการฝึกอบรม โดยก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินไว้ ดังนี้ 
๑. ผู้ประเมิน : รศ.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ (G๒) มีความม่ังคั่ง ยั่งยืน 
๒. วิธีการ : แต่ละกลุ่มจัดส่งรายงานการศึกษากลุ่มภายในระยะเวลาที่ก าหนด และน าเสนอในลักษณะการ
เสวนาสรุปผลการศึกษาพ้ืนที่แบบบูรณาการการเรียนรู้ โดยผู้แทนทุกกลุ่มต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นที่ศึกษาและผู้สนใจทั่ วไป ตามวันและ
เวลาที่หลักสูตรก าหนด 
๓. หลักเกณฑ์การผ่านการประเมิน : รายงานมีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องตามโครงสร้างที่ก าหนด ได้รับคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะผ่านการประเมิน 
๔. ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก (ร้อยละ) คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อควร
ปรับปรุง 

๑. เนื้อหารายงาน 
๑.๑ สภาพทั่วไปและความส าคัญของ

ปัญหาพื้นที่ที่ท าการศึกษา 
๑.๒ ผลการศึกษาตามประเด็นปัญหา 
๑.๓ บทวิเคราะห์ผลการศึกษา 
๑.๔ การสังเคราะห์และสรุปผล

การศึกษา 
๑.๕ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(๘๐) 
๑๐ 

 
๑๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
๒๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๘ 
๑๘ 

 
๑๘ 

- เพ่ิมเติมปัญหา 
- ตรงตามวัตถุประสงค์ 
- ตรงตามสถานการณ์ 

๒. การน าเสนอรายงาน และการตอบ
ประเด็นค าถาม 

๒๐ ๑๘  

รวม ๑๐๐ ๙๒  
 

  ทั้งนี้ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะน ารายงานการศึกษากลุ่มขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ http:/mfa.go.th/dvifa/th/training/4946 เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

********************************* 

 



ก 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
รายงานฉบับนี้ศึกษาเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของทีมประเทศไทย สู่

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ ของจังหวัดตรัง คือ สร้าง
ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน   และเชื่อมโยงไปสู่
ยุทธศาสตร์ชาติในมิติของความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) คือ (๑) มุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย  (๒) มีระบบเศรษฐกิจเชิง
นวัตกรรมสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว  (๓) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

จากการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราและ
น้ ามันปาล์ม  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตรัง  โดยใช้กรณีศึกษาของ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ 
จ ากัด ซึ่งผลิตของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา  และบริษัท ตรังน้ ามันปาล์ม จ ากัด  ซึ่งผลิตน้ ามันปาล์ม ก๊าซ
ชีวภาพ (Biogas) และ Biodiesel  โดยศึกษาเป็นรายอุตสาหกรรม จากผลการศึกษาพบว่า    ทั้งสอง
อุตสาหกรรมมีความคล้ายคลึงกันในการด าเนินธุรกิจ แต่จะมีความแตกต่างกันในเชิงผลิตภัณฑ์  เช่น  การ
ตัดสินใจลงทุนในจังหวัดตรังเนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบและมีความเชี่ยวชาญและคุ้นเคย   ในพ้ืนที่ 
เนื่องจากเป็นคนในจังหวัดตรังจึงมีความผูกพันและมีเครือข่ายที่ช่วยให้ด าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น  
นอกจากนี้ ในแนวทางการด าเนินธุรกิจยังเน้นการวิจัยและพัฒนาทั้งในแง่ของกระบวนการผลิตและการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างสรรค์และเป็นที่ต้องการของตลาด  การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและแรงงานในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในการด าเนิน
ธุรกิจก็ยังมีจุดอ่อนและอุปสรรค เช่น ต้นทุนแรงงานสูง  การเปลี่ยนแปลงกฎ/มาตรฐาน  ทัศนคติด้านลบ
เกี่ยวกับสินค้า ผู้ เล่นรายใหญ่ครอบง าตลาด  การถูกลอกเลียนแบบสินค้า  ปัญหาเหล่านี้ท าให้
ผู้ประกอบการต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้  โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเพ่ือการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ   

 จากข้อสรุปข้างต้นจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น เพ่ือทดแทนจ านวน

แรงงานที่มี ค่าแรงที่สูงขึ้น 
๒. การเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพแรงงานที่มีอยู่ 
๓. การสร้าง Brand Loyalty 
๔. การสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์โดยเน้นความเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว 
๕. การปรับปรุงกฎระเบียบของประเทศไทยให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจมากขึ้น 



ข 

 

๗. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นท่ี เช่น ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกับสถาบัน 
การศึกษา ให้การสนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า/เด็กพิเศษ และสร้างศูนย์การเรียนรู้ในจังหวัดตรัง 
 ๘. จังหวัดควรด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ 
 ๙. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืน  
 ๑๐. การมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดการสูญเสีย เพ่ิมมูลค่า และความหลากหลายสินค้า/
วัสดุเหลือใช้ 
 
 ส่วนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของประเทศไทยมีข้อเสนอนโยบายและแนวทางปฎิบัติดังต่อไปนี้  

๑. ด าเนินการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยแสวงหาความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศ 
 ๒. ด าเนินการกระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนกับประเทศผู้ผลิตยาง เพ่ือก าหนดแนวทางใน
การส่งเสริมความม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 ๓. สร้างกลยุทธ์ในการขยายตลาดในต่างประเทศ 

 จากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะข้างต้นจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของจังหวัดตรัง  คือ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ที่
มั่นคงและยั่งยืน  เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ คือ  รายได้จากการเกษตรเพ่ิมขึ้น   ผลผลิตทางอุตสาหกรรม
และการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ - ส่งเสริมและ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิต
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

 

สารบัญ 
 
บทสรุปผู้บริหาร ก-ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง(ถ้ามี) ง-จ 
สารบัญภาพ (ถ้ามี) ฉ 
ส่วนที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ ๑-๓๐ 
 ๑.๒ ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และความส าคัญของพ้ืนที่ ๓๑-๕๐ 
ส่วนที่ ๒ ผลการศึกษาพ้ืนที่ ๕๑ 
 ๒.๑ ผลการศึกษาประเด็นย่อยที่ ๑ ๕๑ 
 ๒.๒ ผลการศึกษาประเด็นย่อยที่ ๒ ๕๑ 
 ๒.๓ บทวิเคราะห์ผลการศึกษากับประเด็นยุทธศาสตร์ ๕๖ 
ส่วนที่ ๓ บทสรุปและข้อเสนอแนะ      ๕๙ 
 ๓.๑ การสังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา ๕๙ 
 ๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๖๑ 
บรรณานุกรม ๖๓ 
ภาคผนวก ๖๔ 
 ๑. ก าหนดการลงพ้ืนที่ตามประเด็นศึกษา ๖๔ 
 ๒. รายชื่อสมาชิก อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัยประจ ากลุ่ม ๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี           หน้า 

 
 

๑ แสดงจ านวนประชากรจังหวัดตรัง  ๔ 

๒ ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของจังหวัดโดยแยกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี ๒๕๕๘ ๗ 

๓ ข้อมูลยางพาราของจังหวัดตรัง ประจ าปี ๒๕๕๘ ๘ 

๔ ข้อมูลปาล์มน้ ามันของจังหวัดตรัง ประจ าปี ๒๕๕๘ ๙ 

๕ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดตรังประจ าปี ๒๕๕๘ ๑๐ 

๖ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ประจ าปี ๒๕๕๘ ๑๐ 

๗ วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัดตรัง ๑๑ 

๘ สหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ๑๒ 

๙ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและจ านวนแรงงาน ชาย-หญิง ๑๒ 

๑๐ จ านวนโรงงานจ าแนกตามรายอ าเภอปี ๒๕๕๘ ๑๓ 

๑๑ ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิต และจ านวนคนงานของ
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๘ 

๑๔ 

๑๑ (ต่อ) ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิตและจ านวนคนงานของ 
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดตรังปี ๒๕๕๘ 

๑๕ 

๑๒ จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ๑๖ 

๑๓ จ านวนโรงงานเงินลงทุนและคนงาน ปี ๒๕๕๘ ๑๗ 

๑๔ สถิติการส่งออกผ่านด่านศุลกากรกันตัง ปี ๒๕๕๘ ๑๘ 

๑๕ มูลค่าการค้า ณ ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ๑๙ 

๑๖ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต
จังหวัดตรัง 

๒๐ 

๑๗ จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปจ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี๒๕๕๘ ๒๑ 

๑๘ จ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง  จ าแนกตามอาชีพ ๒๓ 



จ 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี           หน้า 

๑๙ แสดงจ านวนครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๗ 

๒๐ จ านวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง จ าแนกตามสังกัดและการจัดการศึกษา ปี ๒๕๕๘ ๒๘ 

๒๑ แสดงระดับการศึกษาของประชากร ในจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๘ ๓๐ 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที่     หน้า 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

๑ แผนภูมิแสดงปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่ฝนตก ปี ๒๕๔๔–๒๕๕๘ ๓ 
๒ แสดงจ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง จ าแนก

ตามอาชีพ 
๒๔ 

๓ จ านวนผู้ท างานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ จังหวัดตรัง ๒๔ 
๔ แสดงการเปรียบเทียบอาชีพที่มีผู้ท างานอยู่มากที่สุด ๕ อันดับแรก ปี ๒๕๕๗-

๒๕๕๘ ของจังหวัดตรัง 
๒๕ 

๕ สัดส่วนของผู้ท างานจ าแนกตามระดับการศึกษาของจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๘ ๒๖ 
๖ แสดงที่ตั้งบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด ๓๔ 
๗ แผนที่โรงงานในกลุ่มตรังน้ ามันปาล์ม ๔๕ 
๘ บ่อหมักก๊าซมีเทน ๔๙ 
๙ เครื่องกรองก๊าซที่ไม่ต้องการออก ๔๙ 



 

๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 
จังหวัดตรัง 
 ๑.๑.๑ ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ 

ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย  ฝั่งตะวันตกติด
กับทะเลอันดามันแห่งมหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๔,๙๑๗.๕๑๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๓,๐๐๘,๔๐๐ ไร่ มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นล าดับที่ ๔ ของภาคใต้ และล าดับที่ ๓๓ ของประเทศ อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเพชรเกษม ๘๒๘ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ฝั่งทะเลตลอดแนวเขตจังหวัด 
ยาว ๑๑๙ กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน ๔๖ เกาะ โดยมีเกาะที่ส าคัญ เช่น เกาะลิบง 
ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เกาะมุก เกาะกระดาน เป็นต้น โดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 
จังหวัดกระบี่ 

ทิศใต้   ติดกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน   
มหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัด 
กั้นอาณาเขต) 

ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน  
มหาสมุทรอินเดีย 
 

 
 

๑.๑.๒ ลักษณะพื้นที่ทำงกำยภำพ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูงต่ า สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัด

กระจายอยู่ทั ่วไป พื้นที่ราบเรียบมีจ านวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขา
บรรทัดยาวจากเหนือจรดใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง  มีพ้ืนที่ป่า
ประมาณร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นส าหรับพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับทะเลมีป่าชายเลน
ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ 

๑.๑.๓ ลักษณะภูมิอำกำศ 
 ๑) ฤดูกำล  จังหวัดตรังตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน โดยมี

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปี มีฝนตกชุกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน ๒ ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง 
ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกชุก  เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย ส าหรับตรังอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับ
อิทธิพลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะ
พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซึ่งตั้งอยู่ในด้านรับลมมีฝนตกชุก จังหวัดตรังมี ๒ ฤดูกาล คือ 



 

๒ 
 

๑.๑) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยฤดูฝน
ช่วงแรกจะมีฝนตกสม่ าเสมอในปริมาณ ๑๑๘.๗ - ๗๓๐.๒ มิลลิเมตรต่อเดือน และฤดูฝนช่วงหลังจะมี
ปริมาณฝนค่อนข้างน้อย 

๑.๒) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมจากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 

๒) ลักษณะอำกำศทั่วไป  จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ า     
เป็นฤดูกาล ๒ ชนิด คือ 

๒.๑) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
๒.๒) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน 

พฤษภาคม 
๓) อุณหภูมิของอำกำศ  ปี ๒๕๕๘ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๒๗.๖๗ องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี ๓๓.๔๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปี ๒๓.๖๘ องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ ปี ๒๕๕๘ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๗๙.๔๐% ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด
เฉลี่ยตลอดปี ๙๗.๕๐% ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปี ๔๔.๒๕% ปริมาณฝนปี ๒๕๕๘ ปริมาณ
ฝนตกตลอดปี ๒,๐๘๓.๘ มิลลิเมตร จ านวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ ๐.๑ มิลลิเมตรขึ้นไป มีทั้งหมด ๑๗๐ 
วัน 

 

 
 

ภาพที่ ๑ แผนภูมิแสดงปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่ฝนตก  ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๕๘ 
 

๔) แหล่งน้ ำส ำคัญ แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีต้นก าเนิดอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา  
ด้านทิศตะวันออกของจังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นล าน้ าสายสั้นๆ และมีความลาดชันสูง โดยระบายลงสู่ทางด้าน
ทิศตะวันตก มีจ านวนรวมทั้งหมด ๑๘๖ สาย ประกอบด้วยแม่น้ าสายส าคัญ ๒ สาย คือ  
   ๔.๑) แม่น้ าตรั ง  มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุงและจากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่ มีความยาวประมาณ ๑๒๓ 
กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ ๗ สาย ได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน       

2,636.30
2,673.90

2,120.00

1,637.60
1,832.60

1,813.00
2,032.30

1,998.60
2,452.10

1,781.40
2,117.20

2,342.70
2,335.40

2,579.10
2,489.20

2,195.10
2,083.80

204
189
189
158
157
155
175
179
175
161
171
187
177
188
166
183
170

2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จ านวนวันที่ฝน
ตก

ปริมาณน้ าฝน 
(มม.)



 

๓ 
 

คลองยางยวน คลองล าภูรา และคลองนางน้อย แม่น้ านี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอ
รัษฎา อ าเภอห้วยยอด อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอเมืองตรัง และอ าเภอกันตัง แล้วไหลลงทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดียที่ปากน้ ากันตัง อ าเภอกันตัง 

๔.๒) แม่น้ าปะเหลียน มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง 
และจังหวัดสตูล มีความยาวประมาณ ๕๘ กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ ๗ สาย ได้แก่ คลองปะเหลียน คลอง
ล าแคลง คลองล าปลอก คลองห้วยด้วน คลองล าพิกุล คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลองล าชาน 
แม่น้ านี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอย่านตาขาวและอ าเภอปะเหลียน  แล้วไหลลงสู่
ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียที่ปากแม่น้ าปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน 
 ๑.๑.๔ กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดตรังมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓,๐๘๘,๔๐๐ ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร ๑,๖๕๙,๑๘๘ 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๒ และพ้ืนที่ป่าไม้ ๑,๒๙๒,๖๓๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๕ ของพ้ืนที่ทั้งภาค 
โดยพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรแบ่งได้เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ๑,๖๔๗,๐๑๘ ไร่     
ส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผลจ าพวกทุเรียน มังคุด และเงาะ ส่วนที่เหลือ
เป็นพ้ืนที่นา ๑๒,๑๗๐ ไร่ นอกจากนั้น เป็นที่อยู่อาศัย พืชไร่สวนผักและไม้ดอก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
และท่ีรกร้าง ๑๓๖,๕๘๐ ไร่ 
 ๑.๑.๕ ประชำกรและควำมหนำแน่นของประชำกร 

จ านวนประชากรจังหวัดตรัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีจ านวน ๖๔๐,๗๙๓ คน ชาย
๓๑๓,๘๙๙ คน หญิง ๓๒๖,๘๙๔ คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๒๒๐,๖๔๗ ครัวเรือน ประชากร
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก อัตราความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ ๑๓๐.๓๑ คน 
ต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร 
 
ตำรำงท่ี ๑ แสดงจ านวนประชากรจังหวัดตรัง  
 

อ าเภอ 
ระยะ 
ทาง
(กม.) 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

อบต. 
จ านวน
ต าบล 

เทศ 
บาล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
บ้าน 

ราษฎร
ชาย 

ราษฎร
หญิง 

รวม 
ราษฎร 

เมืองตรัง  - ๕๓๓.๘๗๓ ๑๒ ๑๕ ๔ ๑๒๑ ๖๒,๒๙๓ ๗๔,๓๗๕ ๘๑,๔๕๓ ๑๕๕,๘๒๘ 

กันตัง ๒๔ ๖๐๙.๖๓๕ ๑๓ ๑๔ ๑ ๘๓ ๒๗,๐๔๔ ๔๓,๒๓๙ ๔๓,๖๔๕ ๘๖,๘๘๔ 

ย่านตาขาว ๒๒ ๔๓๑.๐๕๗ ๖ ๘ ๓ ๖๗ ๒๐,๓๒๖ ๓๑,๔๐๗ ๓๒,๙๙๗ ๖๔,๔๐๔ 

ปะเหลียน ๔๔ ๙๗๓.๑๓๐ ๙ ๑๐ ๓ ๘๖ ๒๑,๘๒๑ ๓๓,๑๔๘ ๓๔,๒๐๘ ๖๗,๓๕๖ 

สิเกา ๓๓ ๕๒๓.๙๘๓ ๔ ๕ ๓ ๔๐ ๑๓,๑๘๐ ๑๙,๐๖๔ ๑๘,๗๕๖ ๓๗,๘๒๐ 

ห้วยยอด ๒๘ ๗๔๗.๒๗๔ ๑๔ ๑๖ ๕ ๑๓๓ ๓๒,๑๖๗ ๔๖,๖๗๙ ๔๗,๙๔๗ ๙๔,๖๒๖ 

วังวิเศษ ๖๐ ๔๗๗.๑๒๕ ๕ ๕ ๑ ๖๘ ๑๔,๖๒๘ ๒๑,๖๐๗ ๒๑,๙๐๖ ๔๓,๕๑๓ 

นาโยง ๑๒ ๑๖๕.๐๑๗ ๖ ๖ ๑ ๕๓ ๑๔,๐๖๘ ๒๑,๕๒๘ ๒๒,๙๔๖ ๔๔,๔๗๔ 

รัษฎา ๕๗ ๒๓๒.๔๒๕ ๕ ๕ ๑ ๕๐ ๑๐,๕๗๖ ๑๔,๔๑๐ ๑๔,๗๒๗ ๒๙,๑๓๗ 

หาดส าราญ ๕๙ ๒๒๔.๐๐๐  ๓ ๓ - ๒๒ ๔,๕๔๔ ๘,๔๔๒ ๘,๓๐๙ ๑๖,๗๕๑ 

รวม  - ๔,๙๑๗.๕๑๙ ๗๗ ๘๗ ๒๒ ๗๒๓ ๒๒๐,๖๔๗ ๓๑๓,๘๙๙ ๓๒๖,๘๙๔ ๖๔๐,๗๙๓ 

ที่มา :  ที่ท าการปกครอง จังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 



 

๔ 
 

 
 ๑.๑.๖ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรคมนำคม  
  ๑) กำรสื่อสำรโทรคมนำคม จังหวัดตรังมีชุมสายโทรศัพท์ที่เป็นโครงข่ายของบริษัท 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง จ านวน ๑๒๖ ชุมสาย ๔๐,๖๘๘ เลขหมาย 

  ๒) กำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและกำรใช้อินเทอร์เน็ต 
ปี ๒๕๕๘ ประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปจ านวน ๕๖๗,๙๘๓ คน การใช้คอมพิวเตอร์ 

๑๗๐,๔๗๗ คน  มีการใช้อินเทอร์เน็ต ๑๘๘,๒๐๕ คน  
  ๓) ด้ำนกำรคมนำคม 

 การคมนาคมขนส่งในจังหวัดตรังสามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ ๔ เส้นทาง คือ 
   ๓.๑) การคมนาคมทางบก 

  ๓.๑.๑) ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชร
เกษม) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนั้น ยังมีถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดไป
อ าเภอต่างๆ สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกทุกฤดูกาล โดยมีสายทางทั้งหมด ๗๕ สายทาง 
 ๓.๑.๒) ทางรถไฟ มีบริการรถไฟ ๒ ขบวน คือ ขบวนรถเร็ว กันตัง-
กรุงเทพฯ ทุกวันๆ ละ ๑ ขบวน และขบวนรถด่วน ตรัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆ ละ ๑ ขบวน 

   ๓.๒) การคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานตรัง มีบริการสายการบิน     
๒ สายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ ท าการบินวันละ ๓ เที่ยวบิน และสายการบิน Air Asia
ให้บริการวันละ ๒ เที่ยวบิน ในเส้นทาง ตรัง-ดอนเมือง ทุกวัน 

   ๓.๓) การคมนาคมทางน้ า 
 ๓.๓.๑) จังหวัดตรังมที่าเรือพาณิชย์จ านวน ๕ ท่า คือ 

   ๓.๓.๑.๑) ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส 
ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์/เรือ
ล าเลียงสินค้า 

   ๓.๓.๑.๒) ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบ
เรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ท่า
เทียบเรือสินค้าประเภทเทกอง/เรือล าเลียงสินค้า 

   ๓.๓.๑.๓) ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่
เกิน ๕๐๐ ตันกรอสที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จั งหวัดตรัง ขนส่งสินค้า
ประเภทเทกอง/ เรือล าเลียงสินค้าขนาด ๑,๕๐๐ ตันกรอส 

    ๓.๓.๑.๔) ท่าเทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส 
ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ / เรือล าเลียง
สินค้า ขนาด ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ ตันกรอส 

    ๓.๓.๑.๕) ท่าเทียบเรือนาเกลือ กว้าง ๒๙.๐๐ เมตร ยาว 
๑๘๕ เมตร ที่ตั้ง บริเวณแม่น้ าตรัง หมู่ที่ ๒ ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งทางทะเลใน
พ้ืนที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ( IMT-GT) โครงการ
ร่วมมือเศรษฐกิจอนุทวีป ระหว่าง บังคลาเทศ -อินเดีย - พม่า – ศรีลังกา – ไทย 



 

๕ 
 

   ๓.๓.๒) จังหวัดตรังมีท่าเรือท่องเที่ยวจ านวน ๔ ท่า คือ 
   ๓.๓.๒.๑) ท่าเทียบเรือปากเมง บริเวณอุทยานแห่งชาติ

หาดเจ้าไหม ต าบลไม้ฝาดอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
   ๓.๓.๒.๒) ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู บริเวณบ้านควนตุ้งกู 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน  
วิ่งระหว่างท่าเรือควนตุ้งกูกับเกาะมุก 

   ๓.๓.๒.๓) ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน บริเวณหมู่ที่ ๒ ต าบล
บ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือโดยสารขนาดใหญ่ 

   ๓.๓.๒.๔) ท่าเทียบเรือเกาะสุกร บริเวณหมู่ที่ ๒ ต าบล    
บ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมง
พ้ืนบ้าน - ท่าเรือประมงเข้า-ออก มีจ านวน ๓๔ ท่า/แพปลา 
 ๑.๑.๗ กำรเกษตรและปศุสัตว์ที่ส ำคัญ 

๑) กำรเกษตร 
๑.๑) พื้นที่ท ำกำรเกษตรจังหวัดตรัง  ในปี ๒๕๕๘ จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ทั้งหมด 

จ านวน ๓,๐๘๘,๓๙๙.๓๗๕ ไร่ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน ๑,๖๕๙,๑๘๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๒ 
ของพ้ืนที่ครัวเรือนประชากรทั้งหมด จ านวน ๑๗๓,๗๖๔ ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 
๙๗,๔๓๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๗ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากท่ีสุด คือ ห้วยยอด 
รองลงมาคือ วังวิเศษ ปะเหลียน และอ าเภอเมืองตรัง ตามล าดับ 

 
ตำรำงท่ี ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานทางการเกษตรของจังหวัดโดยแยกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

ที ่ อ ำเภอ 
พื้นที่ท ำกำรเกษตร 

(ไร่) 
ครัวเรือนทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 
ครัวเรือนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
๑ เมืองตรัง ๒๒๑,๗๗๑ ๓๗,๗๓๕ ๑๖,๘๖๙ 
๒ กันตัง ๑๗๒,๒๒๗ ๒๓,๔๙๑ ๑๒,๑๐๙ 
๓ ย่านตาขาว ๑๖๕,๕๕๕ ๒๔,๐๖๐ ๑๐,๖๐๘ 
๔ ปะเหลียน ๒๔๐,๑๕๔ ๑๗,๙๘๐ ๑๑,๓๓๔ 
๕ สิเกา ๑๔๒,๘๗๓ ๑๔,๐๙๖ ๕,๘๓๖ 
๖ ห้วยยอด ๒๖๑,๗๘๗ ๒๓,๒๒๕ ๑๕,๐๘๗ 
๗ วังวิเศษ ๒๔๑,๐๖๓ ๙,๗๓๘ ๗,๔๑๕ 
๘ นาโยง ๙๓,๙๕๕ ๑๓,๐๔๗ ๗,๑๐๔ 
๙ รัษฎา ๗๑,๓๓๓ ๖,๔๑๖ ๕,๒๒๙ 

๑๐ หาดส าราญ ๔๘,๔๗๐ ๓,๙๗๖ ๓,๐๙๐ 
รวม ๑,๖๕๙,๑๘๘ ๑๗๓,๗๖๔ ๙๔,๖๘๓ 

ที่มา :ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๘)   



 

๖ 
 

๑.๒) ยำงพำรำ เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  มูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของ
สาขาเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ ามัน  

 ข้อมูลยางพาราจังหวัดตรัง ในปี ๒๕๕๘ สรุปดังนี้ 
1) จ านวนครัวเรือนปลูกยางพารา  จ านวน     ๖๗,๔๒๗ ครัวเรือน 
2) พ้ืนที่ปลูกยางพารา   จ านวน  ๑,๕๖๐,๕๐๗ ไร่  
3) เนื้อท่ีเก็บเก่ียว    จ านวน  ๑,๒๓๓,๓๙๖ ไร่  
4) ผลผลิตยางพารา   จ านวน  ๓๑๙,๕๖๓    ตัน  

 
ตำรำงท่ี ๓ ข้อมูลยางพาราของจังหวัดตรัง ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก   

 (ไร่) 
เนื้อที่ให้เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต  
(ตัน) 

๑ เมืองตรัง ๘,๗๕๖ ๑๖๖,๕๖๙ ๑๓๐,๗๔๐ ๓๕,๐๓๘ 
๒ กันตัง ๗,๙๓๗ ๑๔๓,๒๙๕ ๑๒๙,๑๙๙ ๓๓,๗๒๑ 
๓ ย่านตาขาว ๗,๙๕๒ ๑๔๙,๕๐๕ ๙๙,๒๙๑ ๒๖,๙๐๘ 
๔ ปะเหลียน ๑๐,๒๙๒ ๒๘๑,๗๐๙ ๒๓๑,๖๗๒ ๕๘,๖๑๓ 
๕ สิเกา ๔,๔๐๓ ๑๘๘,๒๖๙ ๑๒๑,๕๙๙ ๓๒,๕๘๙ 
๖ ห้วยยอด ๑๐,๗๑๑ ๒๑๕,๕๐๙ ๑๘๙,๘๑๗ ๔๙,๑๖๓ 
๗ วังวิเศษ ๖,๕๐๗ ๒๐๙,๒๐๑ ๑๕๙,๐๗๔ ๔๑,๙๙๖ 
๘ นาโยง ๔,๘๘๙ ๘๐,๕๗๔ ๖๖,๑๐๘ ๑๕,๘๐๐ 
๙ รัษฎา ๓,๗๔๖ ๘๑,๙๘๙ ๖๘,๗๓๗ ๑๗,๑๑๖ 

๑๐ หาดส าราญ ๒,๒๓๔ ๔๓,๘๘๗ ๓๗,๑๕๙ ๘,๖๒๑ 
รวม ๖๗,๔๒๗ ๑,๕๖๐,๕๐๗       

๖๗,๔๒๗ 
๑,๒๓๓,๓๙๖ ๓๑๙,๕๖๓ 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง  
    

๑.๓) ปำล์มน้ ำมัน มีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนักแต่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง ข้อมูลปาล์ม
น้ ามันจังหวัดตรัง ในปี ๒๕๕๘ สรุปดังนี้ 

1) จ านวนครัวเรือนปลูกปาล์มน้ ามัน  จ านวน   ๗,๙๖๐ ครัวเรือน 
2) พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน   จ านวน ๑๖๕,๒๒๕ ไร่  
3) เนื้อท่ีเก็บเก่ียว    จ านวน ๑๓๔,๗๗๑ ไร่  
4) ผลผลิตปาล์มน้ ามัน   จ านวน ๓๓๑,๒๐๗ ตัน  

 
 
 
 



 

๗ 
 

ตำรำงท่ี ๔ ข้อมูลปาล์มน้ ามันของจังหวัดตรัง ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อท่ีปลูก   

(ไร่) 
เนื้อท่ีให้เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต       
(ตัน) 

๑ เมืองตรัง ๗๐๐ ๑๑,๕๒๙ ๘,๕๙๔ ๒๗,๘๗๐ 
๒ กันตัง ๑,๒๐๒ ๒๑,๒๘๗ ๑๖,๗๕๐ ๕๖,๑๘๐ 
๓ ย่านตาขาว ๖๐๕ ๗,๕๒๐ ๔,๙๓๒ ๑๖,๒๔๖ 
๔ ปะเหลียน ๕๒๘ ๙,๙๐๗ ๗,๙๓๐ ๒๖,๓๓๖ 
๕ สิเกา ๑,๔๑๕ ๔๔,๐๗๔ ๓๙,๗๑๓ ๑๓,๗๘๐ 
๖ ห้วยยอด ๑,๑๑๙ ๑๘,๒๓๐ ๑๖,๓๕๐ ๕๔,๙๓๖ 
๗ วังวิเศษ ๑,๓๔๗ ๓๕,๓๕๘ ๒๙,๗๓๐ ๑๐๐,๗๘๕ 
๘ นาโยง ๑๗๗ ๒,๓๒๖ ๒,๐๘๑ ๗,๐๕๗ 
๙ รัษฎา ๒๒๒ ๙,๓๕๙ ๕,๔๗๓ ๑๗,๙๖๘ 

๑๐ หาดส าราญ ๖๔๕ ๕,๖๓๕ ๓,๒๑๘ ๑๐,๐๕๐ 
รวม ๗,๙๖๐ ๑๖๕,๒๒๕ ๑๓๔,๗๗๑ ๓๓๑,๒๐๗ 

ทีม่า : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
   ๑.๔) พืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ส าคัญรองลงมา ได้แก่ ไม้ผล เงาะ ทุเรียน มังคุด 
และลองกอง ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นสวนหลังบ้าน และมีแนวโน้มลดลงเพราะมีราคาไม่
แน่นอน  พ้ืนที่ปลูกกระจายในทุกอ าเภอ ส าหรับข้าว ปัจจุบันมีพืน้ที่ปลูกหลักใน ๓ อ าเภอ คือ ห้วยยอด 
นาโยง และอ าเภอเมือง มีแนวโน้มลดลงเพราะถูกทดแทนโดยพืชเศรษฐกิจอ่ืนโดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน 
 

ตำรำงท่ี ๕ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดตรังประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

ที ่ พืช 
เกษตรกร พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม 

มูลค่ำ
ผลผลิต 

( ครัวเรือน 
) ( ไร่ ) ( ไร่ ) (ตัน) (ล้ำนบำท) 

๑ ยางพารา ๖,๗๔๒ ๑,๕๖๐,๕๐๗ ๑,๒๓๓,๓๙๖ ๓๑๙,๕๖๓ ๑๒,๗๘๒ 

๒ 
ปาล์ม
น้ ามัน ๗,๙๘๐ ๑๖๕,๒๒๕ ๑๓๔,๗๗๑ ๓๓๑,๒๐๗ ๑,๔๓๒ 

๓ เงาะ ๓,๔๒๔ ๓,๒๙๓ ๒,๙๐๖ ๒,๓๖๙ ๓๓ 
๔ ทุเรียน ๒,๓๒๕ ๒,๗๘๔ ๒,๓๒๑ ๒,๑๐๑ ๑๐๔ 
๕ มังคุด ๓,๓๘๘ ๔,๖๔๑ ๓,๓๗๕ ๑,๕๒๔ ๑๗ 
๖ ลองกอง ๕,๑๐๖ ๖,๔๓๓ ๕,๒๕๖ ๓,๐๑๘ ๔๕ 
๗ ข้าว ๓๕๙๓ ๑๒,๑๗๐ ๑๒๑๓๘ ๔๙๑๐ ๒๔๓ 

ที่มา :ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



 

๘ 
 

ตำรำงท่ี ๖ ข้อมูลพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

ชนิด/ชื่อพืช 
จ ำนวน 

ครัวเรือน 
พื้นที่ปลูก  

(ไร่) 

พื้นที่ให้ผล
ผลิต 
(ไร่) 

ผลผลิตรวม  
(ตัน) 

มูลค่ำ
ผลผลิต 

(ล้ำนบำท) 
๑. ไม้ผล ๑๔,๒๔๓ ๑๗,๑๕๑ ๑๓,๘๖๐ ๙,๐๑๒.๘๙ ๙๘๒.๖๓ 
     เงาะ ๓,๔๒๔ ๓,๒๙๓ ๒,๙๐๖ ๒,๓๖๙.๘๙ ๘๑๖ 
     ทุเรียน ๒,๓๒๕ ๒,๗๘๔ ๒,๓๒๑ ๒,๑๐๑ ๑๐๔.๔๒ 
     มังคุด ๓,๓๘๘ ๔,๖๔๑ ๓,๓๗๕ ๑,๕๒๔ ๑๖.๙๔ 
     ลองกอง ๕,๑๐๖ ๖,๔๓๓ ๕,๒๕๘ ๓,๐๑๘ ๔๕.๒๗ 
๒. ข้าวนาปี ๓,๕๙๓ ๑๒,๑๗๐ ๑๒,๑๓๘ ๔,๙๑๐ ๒๔๓ 

ที่มา :ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  ๓) ข้อมูลวิสำหกิจชุมชน จังหวัดตรังมีวิสาหกิจชุมชน จ านวน ๕๑๑ แห่ง มีสมาชิก
๙,๓๘๐ ราย 
 
ตำรำงท่ี ๗ วสิาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
 

อ ำเภอ 
วิสำหกิจชุมชน เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 

จ ำนวน (แห่ง) สมำชิก (รำย) จ ำนวน (แห่ง) สมำชิก (รำย) 
๑ กันตัง ๖๑ ๙๓๕ - - 
๒ นาโยง ๓๕ ๕๘๕ - - 
๓ ปะเหลียน ๕๔ ๘๑๔ - - 
๔ เมืองตรัง ๘๑ ๑,๓๒๑ ๑ ๔ 
๕ ย่านตาขาว ๓๙ ๑,๒๒๓ - - 
๖ รัษฎา ๒๖ ๖๑๕ - - 
๗ วังวิเศษ ๙๐ ๑,๑๓๕ - - 
๘ สิเกา ๕๗ ๑,๖๓๒ ๔ ๕๔ 
๙ ห้วยยอด ๕๔ ๖๘๓ - - 

๑๐ หาดส าราญ ๑๕ ๔๔๖ - - 
 รวมทั้งหมด ๕๑๑ ๙,๓๘๐ ๕ ๕๘ 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง  
 
 
 
 
 
 



 

๙ 
 

 
  ๔) ข้อมูลสหกรณ์ ปัจจุบันจังหวัดตรังมีสหกรณ์ จ านวน  ๗๗ สหกรณ์  มีสมาชิก
รวม  ๘๕,๐๐๑ คน  
 
ตำรำงที่ ๘ สหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 
 

ประเภทสหกรณ์ แห่ง จ ำนวนสมำชิก 
(คน) 

ทุนเรือนหุ้น  
(ล้ำนบำท) 

ทุนด ำเนินงำน  
(ล้ำนบำท) 

สหกรณ์ภาคการเกษตร     
สหกรณ์การเกษตร ๕๗ ๖๕,๖๑๖ ๑,๑๘๕.๖๓๐ ๕,๘๙๒.๑๕๔ 
สหกรณ์ประมง ๑ ๖๖ ๑.๑๓๔ ๑.๑๘๖ 
สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร 

    

สหกรณ์ออมทรัพย์ ๑๐ ๑๖,๑๘๓ ๕,๔๐๒.๔๒๕ ๑๔,๕๐๔.๙๘๕ 
สหกรณ์บริการ ๙ ๓,๑๓๖ ๔๐.๔๖๗ ๙๐.๔๕๘ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - หยุดด าเนินกิจการ 

รวม ๗๗ ๘๕,๐๐๑ ๖,๖๒๙.๖๕๖ ๒๐,๕๓๔.๑๒๖ 
 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  
๕) อุตสำหกรรมที่ส ำคัญ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดตรังมีโรงงานอุตสาหรรมที่ขึ้นทะเบียน ทั้งสิ้น ๖๒๕ 
โรงงาน  

 
ตำรำงท่ี ๙ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและจ านวนแรงงาน ชาย-หญิง 
 

โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน  
(บาท) 

คนงาน รวม 
(คน) ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

โรงงานขนาดเล็ก ๔๘๙ ๒,๑๖๐,๒๙๙,๗๒๐.๙๙ ๒,๔๘๐ ๘๙๖ ๓,๓๓๖ 
โรงงานขนาดกลาง ๑๑๑ ๓,๖๑๕,๓๘๔,๗๒๔.๐๐ ๔,๑๗๕ ๓,๙๓๕ ๘,๑๑๐ 
โรงงานขนาดใหญ่ ๒๕ ๖,๒๘๔,๘๘๑,๙๒๘ ๒,๔๘๘ ๕,๙๐๕ ๘,๓๙๓ 

รวม ๖๒๕ ๑๒,๐๔๙,๕๖๖,๓๗๒.๙๙ ๙,๑๔๓ ๑๐,๗๓๖ ๑๙,๘๗๙ 
ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
หมายเหตุ  :   เกณฑ์ในการแบ่งขนาดโรงงาน  โรงงานขนาดเล็กมีเงินลงทุนน้อยกว่า ๑๐  ล้านบาท 
  /โรงงานขนาดกลางมีเงินลงทุนตั้งแต่ ๑๐  ล้านบาท  ถึง  ๑๐๐  ล้านบาท /โรงงาน
  ขนาดใหญ่มีเงินลงทุนมากกว่า  ๑๐๐ ล้านบาท 
 



 

๑๐ 
 

ตำรำงท่ี ๑๐ จ านวนโรงงานจ าแนกตามรายอ าเภอปี ๒๕๕๘ 
 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ 
จ านวน
โรงงาน 

เงินทุน 
(บาท) 

คนงาน 
รวม  
(คน) ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

๑. เมืองตรัง ๒๕๘ ๖,๘๒๕,๓๖๒,๕๐๖ ๓,๑๑๗ ๖,๒๖๘ ๙,๓๘๕ 
๒. กันตัง ๗๔ ๙๑,๑๔๒,๖๖๓ ๑,๖๘๗ ๒,๑๘๘ ๓,๘๗๕ 
๓. ย่านตาขาว ๕๑ ๖๗๙,๑๕๖,๒๐๙ ๙๗๐ ๓๔๐ ๑,๓๑๐ 
๔. ปะเหลียน ๔๐ ๓๒๗,๘๙๕,๐๕๗ ๓๘๒ ๓๐๕ ๖๘๗ 
๕. สิเกา ๓๖ ๒,๐๑๑,๔๓๒,๑๙๕ ๘๔๘ ๔๙๒ ๑,๓๔๐ 
๖. ห้วยยอด ๙๑ ๑,๖๐๗,๔๓๘,๘๗๕.๙๙ ๑,๔๖๑ ๖๘๔ ๒,๑๔๕ 
๗. วังวิเศษ ๓๓ ๒๒๘,๘๑๘,๓๑๘ ๒๐๔ ๑๙๒ ๓๙๖ 
๘. นาโยง ๒๑ ๑๔๔,๑๘๓,๕๐๐ ๒๖๔ ๑๖๘ ๔๓๒ 
๙. รัษฎา ๑๙ ๑๓๗,๔๘๙,๘๗๕ ๒๐๐ ๙๓ ๒๙๓ 

๑๐. หาดส าราญ ๒ ๗,๕๗๗,๑๗๔ ๑๐ ๖ ๑๖ 
รวม ๖๒๕ ๑๒,๐๖๐,๔๙๖,๓๗๓ ๙,๑๔๓ ๑๐,๗๓๖ ๑๙,๘๗๙ 

ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
 

อุตสำหกรรมหลักท่ีส ำคัญ   
สืบเนื่องจากจังหวัดตรังมีผลผลิตด้านเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และสัตว์

น้ าทะเล ดังนั้น อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดจึงเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตด้าน
การเกษตรเหล่านี้ และเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่กรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมส่งออกท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 
 

ตำรำงที่  ๑๑ ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิต และจ านวนคนงานของ
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดตรังปี ๒๕๕๘ 

 

ประเภท
อุตสำหกรรม 

จ ำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน  
(บำท) 

คนงำน 
(คน) 

ก ำลังกำรผลิต 

รวม ๑๖๕   
๕,๑๘๗๕๑๘,๓๐๓ 

๑๒,๐๘๐   

๑. อุตสำหกรรม
ยำงพำรำ 

     

-ยางแผ่นดิบ/
ยางผึ่งแห้ง/
ยางแผ่น
รมควัน 

๖๘ ๓๙๔,๑๑๒,๓๖๒ ๑,๔๙๕ ๒๒๖,๒๑๐ ตัน/ปี 

-น้ ายางข้น/   
  ยางแท่ง/ 
  ยางสกิมเครฟ 

๑๓ ๑,๑๔๙,๙๗๐,๐๐๐ ๒,๒๓๒ ๕๔๘,๖๑๐ ตัน/ปี 

- ยางผสม 
(Compound 
Rubber) 

๓ ๗๔๘,๐๐๕,๕๐๐ ๔๐๘ ๑๘๑,๐๐๐ ตัน/ปี 

๒. อุตสำหกรรม 
ไม้ยำงพำรำ 

     

- แปรรูปไม้
ยางพารา/  
อัดน้ ายา   
และอบแห้ง 

๔๔ ๑,๑๐๙,๑๕๓,๖๒๕ ๒,๙๖๖ ๑,๖๓๙,๐๓๖ ลบ.ม./ป ี

- ผลิต
เฟอร์นิเจอร์/
ชิ้นส่วน 

๓ ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘๐ - ตู้ โต๊ะ เตียง
๒๐,๐๐๐ 

 

 
ชุด/ปี 

 
เฟอร์นิเจอร์

  
   - ชิ้นส่วน

เฟอร์นิเจอร์  
๔๔๒,๐๐๐ 

 
ชิ้น/ปี 

 
 
 
 
 



 

๑๒ 
 

ตำรำงท่ี ๑๑ (ต่อ) ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิต และจ านวนคนงานของ        
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดตรังปี ๒๕๕๘ 
 

ประเภท
อุตสำหกรรม 

จ ำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(บำท) 

คนงำน 
(คน) 

ก ำลังกำรผลิต 

- ของเล่นเด็ก
จากไม้
ยางพารา 

๑ ๑๓๑,๓๒๐,๐๐๐ ๒๐๑ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ชุด/ปี 

- ชิ้นส่วนของ
เล่นเด็กจาก    
ไม้ยางพารา 

๕ ๒๔,๐๕๗,๕๐๐ ๒๐๘ ๑๒,๕๖๐,๐๐๐ ชิ้น/ปี 

- ผลิตไม้วีเนียร์ ๒ ๑๑๑,๐๓๖,๐๐๐ ๑๐๖ ๑,๒๕๘,๗๒๒ ลบ.ม./ป ี

๓. อุตสำหกรรม
แปรรูปอำหำร
ทะเล 

  
 

   

- อาหาร
กระป๋อง 

๒ ๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐ ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ กระป๋อง/ปี 

- แปรรูป
อาหารทะเล 

๑๒ ๑,๐๖๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๔๙๒ ๑๘,๕๔๓ ตัน/ปี 

- ปลาป่น ๖ ๑๐๔,๑๑๗,๑๖๕ ๔๐๙ ๒๕,๕๓๗ ตัน/ปี 

๔. อุตสำหกรรม
ปำล์มน้ ำมัน 

     

- สกัดน้ ามัน 
ปาล์ม (แบบนึ่ง) 

๔ ๖๑๒,๐๒๖,๑๘๑ ๒๘๐ ๑๘๐ ตัน/ชม. 

- สกัดน้ ามัน
ปาล์ม (แบบย่าง) 

๑ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๙ ๕,๐๐๐ ตัน/ปี 

ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 
 

ตำรำงท่ี ๑๒ จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

ล ำดับ 
ที ่

ประกอบกิจกำร 

จ ำ
นว
น 
(แ
ห่ง) 

เงินทุน 
(บำท) 

คนงำน (คน) รวม
(คน) ชำย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

๑ ท าผลิตภัณฑ์โลหะ  ๑ ๒๙๐,๐๐๐ ๒ - ๒ 
๒ สกัดน้ ามันปาล์ม ๔ ๖๑๒,๐๒๖,๑๘๑ ๒๑๘ ๖๒ ๒๘๐ 
๓ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ ายา 

อบไม้ 
๑๐ ๖๑๔,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๓๓ ๖๔๐ ๑,๖๗

๓ 
๔ แปรรูปไม้ยางพารา ๖ ๔๒,๒๒๗,๖๒๕ ๙๙ ๔๒ ๑๔๑ 
๕ ท าวงกบ ประตู ขอบประตู ฯ ๒ ๑,๙๐๕,๐๐๐ ๔ - ๔ 
๖ ตัด ซอย แปรรูปไม้ ๑๒ ๑๖๗,๑๓๓,๐๐๐ ๑๕๓ ๑๗๔ ๓๒๗ 
๗ ท าเครื่องเรือน วงกบ ประตู 

หน้าต่าง 
๑๗ ๓๙,๗๕๗,๙๐๐ ๑๐๐ ๑๗ ๑๑๗ 

๘ แปรรูปไม้ยางพารา เพ่ือท าไม้วี
เนียร์ 

๔ ๑๘๒,๙๓๖,๐๐๐ ๑๕๒ ๕๙ ๒๑๑ 

๙ อัด อบน้ ายา แปรรูปไม้
ยางพารา 

๒ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๕๒ ๑๕ ๖๗ 

๑๐ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่
ปลูกขึ้นฯ 

๑๖ ๓๐๐,๙๘๖,๐๐๐ ๕๒๒ ๒๗๙ ๘๐๑ 

๑๑ ท าลังและเครื่องเรือนจากไม้ ๒ ๓๓๖,๕๐๐ ๒๒ - ๒๒ 
๑๒ ท าเครื่องเรือนจากไม้ ๗ ๖๓,๐๙๐,๒๑๙ ๑๗๐ ๒๕๖ ๔๒๖ 
๑๓ ผลิตไบโอดีเซล ๑ ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓ - ๓๓ 
๑๔ ผลิตพลังงานไฟฟ้า ๒ ๘๑,๒๑๗,๗๓๓ ๘ - ๘ 

ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  
 
ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ประกอบด้วย 

 ๑) สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัด  ได้แก่  
 ๑.๑) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางเป็นหลัก  เช่น ยางแผ่นดิบ/ยางผึ่ง

แห้ง/ยางแผ่นรมควัน รองลงมา ได้แก่ น้ ายางข้น และยางสกิมเครฟ/ยางสกิมบล็อก/ยางผสมตามล าดับ  
ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น ๑๐๔ โรงงาน เงินลงทุน ๒,๘๔๘.๑๑๕ ล้านบาท  คนงาน ๔,๒๘๒ คน 

 ๑.๒) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การผลิตแปรรูปอาหารเป็นหลัก เช่น อาหาร
กระป๋อง รองลงมา ได้แก่ น้ ามันปาล์ม และแปรรูปอาหารทะเล ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง/ และปลาป่น 



 

๑๔ 
 

ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น ๘๘ โรงงาน เงินลงทุน ๒,๒๗๕.๖๒๗ ล้านบาท คนงาน ๔,๒๙๓ 
คน   

 ๑.๓) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย การผลิตแปรรูปไม้     
เป็นหลัก เช่น แปรรูปไม้ยางพารา/อัดน้ ายาและอบแห้ง รองลงมา ได้แก่ เครื่องเรือนจากไม้/
เฟอร์นิเจอร์ไม้ และของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้ งสิ้น ๕๙ 
โรงงาน  เงินลงทุน ๑,๐๐๗.๓๒๓ ล้านบาท คนงาน ๑,๘๖๔ คน 
 ๒) ภาวะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด    

ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับ
ช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่ามีอัตราการขยายตัวของจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่
เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕๑ จ านวนเงินลงทุนลดลง คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๗๔ และอัตราการจ้างงาน
ลดลง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑๗ โดยรายละเอียดความเคลื่อนไหวของภาวะการลงทุนดังกล่าวข้างต้น 
สามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเภทอุตสาหกรรมได้ ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี ๑๓ จ านวนโรงงานเงินลงทุนและคนงาน ปี ๒๕๕๘ 
 

ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต 
ประกอบกิจการโรงงาน 

จ านวน
โรงงาน 
(โรงงาน) 

เงินลงทุน 
 (ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

- ท ายางแผ่นผึ่งแห้งและยางแผ่นรมควัน ๑ ๕.๘๘๐ ๘ 

- แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกข้ึนโดยเฉพาะ      
และไม้ที่ปลูกขึ้น ๑๓ ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี      
เพ่ือจ าหน่าย 

๑ ๒.๗๔๐ ๓๐ 

- ขุดหรือลอกกรวด ทรายหรือดิน ส าหรับใช้ในงาน
ก่อสร้าง 

๑ ๕.๗๕๐ ๒ 

รวม ๓ ๑๔.๓๗ ๔๐ 

  
 ๑.๑.๑๑ มูลค่ำกำรค้ำชำยแดน 

 มูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรกันตังในปี ๒๕๕๘ ประเภทสินค้าส่งออก      ที่
ส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูป และปูนซีเมนต์เทา สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่
ถ่านหิน  เครื่องจักรและเครื่องกล และสายพานระบบล าเลียง 

 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 
 

ตำรำงท่ี ๑๔ สถิติการส่งออกผ่านด่านศุลกากรกันตัง ปี ๒๕๕๘ 
 

รำยกำร น้ ำหนัก (KGM) มูลค่ำส่งออก (บำท) 
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ๑๒๓,๔๑๑,๙๐๕.๐๐ ๕,๒๙๓.๒๖ 
ไม้ยางพาราแปรรูป ๒๑๕,๓๐๔,๔๕๐.๐๐ ๓,๑๓๔.๑๕ 
ปูนซีเมนต์เทา ๕๒๕,๐๙๑,๗๕๐.๐๐ ๑,๒๑๘.๘๐ 
ยางผสมส าเร็จ ๑๒,๒๕๗,๒๘๐.๐๐ ๕๖๖.๖๒ 
แร่ยิบซั่ม ๖๖๖,๙๓๗,๐๐๐.๐๐ ๔๒๒.๙๓ 
โซเดี่ยมเฟลสปาร์ ๖๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕.๐๔ 
ปูนพลาสเตอร์ ๘๘,๖๐๖,๐๐๐.๐๐ ๕๙.๔๐ 
แท่นรองยางท าด้วยเหล็ก ๑๕,๕๑๐.๐๐ ๐.๖๗ 
อ่ืนๆ ๑,๖๙๙,๕๔๔,๒๘๖.๑๖ ๑๐,๘๕๖.๕๗ 

รวม ๓,๓๙๔,๙๖๘,๑๘๑.๑๖ ๒๑,๖๒๗.๔๔ 
ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 

 
ภาวะการส่งออกที่ผ่านด่านศุลกากรกันตัง ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  มีมูลค่า ๘๔๗.๑๓๗        

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน ๓๐๔.๕๘๘ ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๖.๑๔ ส าหรับดุลการค้า      
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ มีดุลการค้า ๗๐๘.๙๑๓ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน ๒๐๙.๒๖๖ เมื่อ
เทียบกับดุลการค้า ๔๙๙.๖๔๗ ล้านบาท ในเดือนท่ีผ่านมา 

 ๑) สินค้าส่งออก มูลค่าสินค้าส่งออก ๗๗๘.๐๒๕  ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ก่อน  ๒๕๖.๙๒๗ ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๔๙.๓๐๔  สินค้าส่งออกที่ส าคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ยางพารา ไม้ยางแปรรูป ยางผสมส าเร็จ และแร่ยิบซั่ม 

 ๒) สินค้าน าเข้า มูลค่าสินค้าน าเข้า ๖๙.๑๑๒ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 
๔๗.๖๖๑ ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๒๒.๑๙ สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ถ่านหิน ใยแก้ว แกน
หลักยึดใบค้อนเครื่องบดไม้สับ แกนหลักยึดใบค้อน เครื่องบดไม้สับ และสายพานล าเลียง เป็นต้น 

 
ตำรำงท่ี ๑๕ มูลค่าการค้า ณ ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

 มูลค่ำ (ล้ำนบำท) กำรเปลี่ยนแปลง 
รำยกำร มิถุนำยน กรกฎำคม มูลค่ำ  

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ 

มูลค่าการค้ารวม ๕๔๒.๕๔๙ ๘๔๗.๑๓๗ ๓๐๔.๕๘๘ ๕๖.๑๔ 
มูลค่าการส่งออก ๕๒๑.๐๙๘ ๗๗๘.๐๒๕ ๒๕๖.๙๒๗ ๔๙.๓๐ 
มูลค่าการน าเข้า ๒๑.๔๕๑ ๖๙.๑๑๒ ๔๗.๖๖๑ ๒๒๒.๑๙ 
ดุลการค้า ๔๙๙.๖๔๗ ๗๐๘.๙๑๓ ๒๐๙.๒๖๖ ๔๑.๘๘ 

  
 



 

๑๖ 
 

 ๑.๑.๑๒ ด้ำนเศรษฐกิจ 
  ๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดตรัง ในปี ๒๕๕๗ มีมูลค่าเท่ากับ ๖๓,๖๗๘ 
ล้านบาท  เศรษฐกิจของจังหวัดตรังมีขนาดใหญ่เป็นล าดับที่ ๗ ของภาคใต้ และล าดับที่ ๓ ของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  ๒) ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มีมูลค่า ๑๐๓,๒๒๐ 
บาท/คน/ปี อยู่ในล าดับที่ ๘ ของภาคใต้ ล าดับ ๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และล าดับ ๓๓ 
ของประเทศ 
  ๓) เศรษฐกิจภาพรวม มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ในปี ๒๕๕๗ ขึ้นกับภาค
การเกษตรเป็นหลัก โดยภาคเกษตรมีมูลค่า ๒๒,๘๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๑ และการผลิต       
นอกภาคเกษตรมูลค่า ๔๐,๘๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๘ สาขาการผลิตที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจ
ส าคัญของจังหวัดจ านวน ๕ สาขา ตามล าดับ ได้แก่  

  ๓.๑) สาขาเกษตรกรรม มูลค่า ๑๗,๗๙๖  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๕ 
  ๓.๒) สาขาอุตสาหกรรม มูลค่า ๘,๖๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๓ 
  ๓.๓) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 

ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มูลค่า ๗,๒๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๗ 
  ๓.๔) สาขาการศึกษา มูลค่า ๕,๔๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๒ 
  ๓.๕) สาขาการประมง มูลค่า ๕,๐๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๗ 

 
 

ตำรำงที่ ๑๖ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิตจังหวัต
ตรัง 

 

สำขำกำรผลิต ๒๕๕๗  
ภำคเกษตร   ๒๒,๘๐๕  

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ๑๗,๗๙๖ 
การประมง ๕,๐๐๙ 

ภำคนอกเกษตร   ๔๐,๘๗๒  
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน   ๒๐๕  
อุตสาหกรรม ๘,๖๘๔ 
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา   ๑,๒๑๐  
การก่อสร้าง   ๑,๙๓๖  
การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต ์จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน 
บุคคลและครัวเรือน 

๗,๒๙๙ 

โรงแรมและภัตตาคาร   ๘๙๘  
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม   ๔,๒๖๖  
ตัวกลางทางการเงิน   ๓,๗๘๓  
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ   ๑,๙๑๖  



 

๑๗ 
 

การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาค
บังคับ 

  ๒,๔๔๔  

การศึกษา ๕,๔๘๕ 
การบริการด้านสุขภาพและสังคม   ๒,๐๔๓  
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ   ๕๙๒  
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล   ๑๑๒  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด   ๖๓,๖๗๘  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บำท) ๑๐๓,๒๒๐  
ประชำกร (๑,๐๐๐ คน)   ๖๑๗  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๑.๑.๑๓ ด้ำนสังคมคุณภำพชีวิตและควำมม่ันคง 

 ๑) แรงงำน และกำรมีงำนท ำ 
  ๑.๑) สถานภาพแรงงานปี ๒๕๕๘ จังหวัดตรังมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

จ านวน ๔๙๖,๐๙๔ คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงานจ านวน ๓๘๔,๗๑๓ คน ผู้มีงานท า ๓๘๒,๑๗๗ คน         
ผู้ว่างงาน ๒,๕๓๖ คน และเป็นผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน ๑๑๑,๓๘๑ คน มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 
๐.๗ 

  ๑.๒) สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคมปี ๒๕๕๘ จังหวัดตรังมีผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน ร้อยละ ๑๗.๒๖ 

 
ตำรำงท่ี ๑๗ จ านวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปจ าแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี ๒๕๕๘ 
 

สถำนภำพแรงงำน ไตรมำสที่ ๑  
รวม   

ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป         ๔๙๖,๐๙๔  
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน         ๓๘๔,๗๑๓  
ผู้มีงานท า         ๓๘๒,๑๗๗  
ผู้ว่างงาน             ๒,๕๓๖  
ผู้ที่รอฤดูกาล                     -  
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน         ๑๑๑,๓๘๑  

ชำย   
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป         ๒๓๘,๑๘๕  
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน         ๑๙๘,๗๐๔  
ผู้มีงานท า         ๑๙๗,๐๒๐  
ผู้ว่างงาน             ๑,๖๘๔  
ผู้ที่รอฤดูกาล                     -  
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน           ๓๙,๔๘๑  



 

๑๘ 
 

หญิง   
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป         ๒๕๗,๙๐๙  
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน         ๑๘๖,๐๐๙  
ผู้มีงานท า         ๑๘๕,๑๕๗  
ผู้ว่างงาน                ๘๕๒  
ผู้ที่รอฤดูกาล                     -  
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน           ๗๑,๙๐๐  
    

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

  ๑.๓) ต าแหน่งงานว่าง เมื่อจ าแนกต าแหน่งงานว่างตามอาชีพ ในปี ๒๕๕๘ 
พบว่า สาขาอาชีพที่มีต าแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ พนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอสินค้า มี
ต าแหน่งงานว่างมากที่สุด จ านวน ๑,๔๓๘ อัตรา (ร้อยละ ๓๑.๖๑) รองลงมา คือ เสมียน เจ้าหน้าที่
ส านักงาน จ านวน ๑,๐๓๐ อัตรา (ร้อยละ ๒๒.๖๔) และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๙๗๘ อัตรา (ร้อยละ ๒๑.๕๐) ตามล าดับ 

  ๑.๔) ในด้านผู้หางาน ส่วนใหญ่ลงทะเบียนสมัครงานในสาขาเสมียน 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน มากที่สุด จ านวน ๑,๒๓๓ คน (ร้อยละ ๓๓.๓๖) รองลงมาคือ พนักงานบริการ 
พนักงานขาย น าเสนอสินค้า จ านวน ๑,๑๙๑ คน (ร้อยละ ๓๒.๒๒) ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร
และการประมง จ านวน ๓๗๕ คน (ร้อยละ ๑๐.๑๕) ตามล าดับ 

  ๑.๕) ส่วนการบรรจุงาน พบว่าพนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอ
สินค้า ได้รับการบรรจุงานมากที่สุดจ านวน ๙๐๗ คน (ร้อยละ ๓๘.๙๔) รองลงมา คือ เสมียน 
เจ้าหน้าที่ ส านักงาน จ านวน ๖๗๑ คน (ร้อยละ ๒๘.๘๑) และผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและการ
ประมง จ านวน ๒๘๕ คน (ร้อยละ ๑๒.๒๔) ตามล าดับ 

  จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าต าแหน่งงานและผู้ได้รับการบรรจุงานในกลุ่ม
พนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอสินค้าในร้านค้าและตลาด และเสมียน เจ้าหน้าที่ส านักงาน   
จะมีความสอดคล้องกัน ทั้งความต้องการของนายจ้างและผู้ได้รับการบรรจุงาน ซึ่งอยู่ในสัดส่วน
ใกล้เคียงกันมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 
 

ตำรำงท่ี ๑๘ จ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง  จ าแนกตามอาชีพ 
 

ประเภทอำชีพ 
ต ำแหน่งงำนว่ำง 

(อัตรำ) 

ผู้ลงทะเบียน 
สมัครงำน 

(คน) 

บรรจุ
งำน 
(คน) 

ผู้บัญญัติกฎหมายฯ ๐ ๐ ๐ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ๕๙ ๘ ๐ 
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๙๗๕ ๓๓๔ ๑๘๒ 
เสมียน เจ้าหน้าที่ส านักงาน ๑,๐๓๐ ๑,๒๓๓ ๖๗๑ 
พนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอสินค้า ๑,๔๓๘ ๑,๑๙๑ ๙๐๗ 
ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมงฯ ๕๕๘ ๓๗๕ ๒๘๕ 
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ๑๘๘ ๑๑๙ ๕๔ 
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ ๒๘๖ ๒๘๕ ๑๗๓ 
อาชีพงานพ้ืนฐาน ๑๒ ๑๕๑ ๕๗ 

รวม ๔,๕๔๖ ๓,๖๙๒ ๒,๓๒๙ 
ที่มา :ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒ แสดงจ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง  จ าแนกตามอาชีพ 

  ๑.๖) ผู้มีงานท าจ าแนกรายอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาถึงประเภท
อุตสาหกรรมของผู้มีงานท าพบว่า มีผู้ท างานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉลี่ยมีจ านวน ๒๐๓,๗๘๕ คน 
(ร้อยละ ๕๓.๗๙ ของผู้มีงานท าทั้งหมด) และนอกภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยมีจ านวน ๑๗๕,๐๙๗ คน 
(ร้อยละ ๔๖.๒๑ ของผู้มีงานท าทั้งหมด) 

 
 



 

๒๐ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ จ านวนผู้ท างานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ จังหวัดตรัง 
  
 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่าสาขาที่มีผู้ท างานมากที่สุดโดยเฉลี่ย ได้แก่  
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การประมง มีจ านวน ๒๐๓,๗๘๕ คน (ร้อยละ ๕๓.๗๙ ของ
จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ    
มีจ านวน ๕๖,๐๒๖ คน (ร้อยละ ๑๔.๗๙) และสาขาการโรงแรมและอาหาร มีจ านวน ๒๒,๐๕๗ คน      
(ร้อยละ ๕.๘๒) ตามล าดับ  

   ๑.๗) ผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ ปี ๒๕๕๘ ผู้มีงานท าของจังหวัดตรัง        
เมื่อจ าแนกตามอาชีพ  อาชีพที่มีผู้ท างานมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ           ด้าน
การเกษตรและการประมง มีจ านวน ๑๙๙,๙๙๒ คน (ร้อยละ ๕๒.๗๘) รองลงมา อาชีพพนักงานบริการ
และพนักงานในร้านค้าและตลาด มีจ านวน ๖๙,๖๐๑ คน (ร้อยละ๑๘.๓๗) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ใน
ด้านการขายและการให้บริการ มีจ านวน ๓๒,๒๐๗ คน (ร้อยละ ๘.๕๐) ผู้ปฏิบัติงาน          ด้าน
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีจ านวน ๓๒,๑๙๒ คน (ร้อยละ ๘.๕๐) และอาชีพ
ปฏิบัติงานโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ มีจ านวน ๑๓,๒๖๑ คน (ร้อยละ 
๓.๕๐) ตามล าดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการท างานในสาขาอาชีพกับปีที่ผ่านมา พบว่าอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ มีอัตราการท างานเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร้อยละ ๕๑.๙๖ (เพ่ิมขึ้นจ านวน 
๑,๙๗๑ คน) ส าหรับอาชีพที่มีอัตราการท างานในสาขาอาชีพลดลงมากที่สุด พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
ต่างๆ มีอัตราการท างานลดลงร้อยละ ๒๖.๕๔ (จ านวน ๒,๘๒๘ คน)  
 



 

๒๑ 
 

 
 
ภาพที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบอาชีพที่มีผู้ท างานอยู่มากที่สุด ๕ อันดับแรก ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ของ

จังหวัดตรัง 
 

  ๑.๘) ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา ผู้มีงานท าในจังหวัดตรัง           
ปี ๒๕๕๘ พบว่าเป็นเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับประถมศึกษามากท่ีสุด  จ านวน ๙๘,๑๕๓ คน      
(ร้อยละ ๒๕.๙๑) รองลงมา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๙๔,๖๒๔ คน (ร้อยละ 
๒๔.๙๘) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๖๓,๐๔๗ คน (ร้อยละ ๑๖.๖๔) ระดับระดับอุดมศึกษา 
จ านวน ๕๙,๒๐๗ คน (ร้อยละ ๑๕.๖๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๕๗,๐๔๐ คน (ร้อยละ ๑๕.๐๕) 
ผู้มีงานท าที่ไม่มีการศึกษา มีจ านวน ๕,๓๖๕ คน (ร้อยละ ๑.๔๒) และผู้มีงานท าระดับการศึกษาอ่ืนๆ/ไม่
ทราบจ านวน ๑,๔๔๕ คน (ร้อยละ ๐.๓๘) ตามล าดับ  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  (ท่ีมา :ส านักงานแรงงานจังหวัดตรัง) 

ภาพที่ ๕ สัดส่วนของผู้ท างานจ าแนกตามระดับการศึกษาของจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๘ 
   



 

๒๒ 
 

  ๒) ควำมยำกจนและหนี้สินครัวเรือน ของจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๘ สรุป ดังนี้ 
  ๒.๑) เส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) มีมูลค่า  ๒,๗๓๓ บาท/คน/เดือน    
  ๒.๒) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน มีมูลค่า  ๒๓,๓๐๙ บาท 
  ๒.๓) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน มีมูลค่า  ๑๙,๗๙๕ บาท 
  ๒.๔) จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน มีมูลค่า ๑๓๑,๘๗๓ บาท 

   ๒.๕) ข้อมูลจากรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรังในเขตชนบท จากการ
เก็บข้อมูล ปี ๒๕๕๘ ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ซึ่งจัดเก็บครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ชนบทของ
จังหวัดตรังจ านวน ๑๓๓,๕๙๒ ครัวเรือน , ๗๑๖ หมู่บ้าน, ๘๕  ต าบล, ๑๐ อ าเภอ พบว่าจังหวัดตรังมี
ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท /คน/ปี  กระจายอยู่ใน ๗  อ าเภอ  จ านวน  ๒๕๓  
ครัวเรือน  โดยเป็นครัวเรือนในเขตชนบท  จ านวน ๓๘ ครัวเรือน  และในเขตเมือง จ านวน ๒๑๕ ครัวเรือน  
ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๑๙ แสดงจ านวนครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

ที ่ อ ำเภอ จ ำนวนครัวเรือนที่มีรำยได้ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 
เขตชนบท เขตเมือง 

๑ เมืองตรัง - ๑๒๔ ๔๙.๐๑ 
๒ ย่านตาขาว - ๖๑ ๒๔.๑๑ 
๓ ปะเหลียน - ๗ ๒.๗๗ 
๔ สิเกา ๑๐ ๑ ๔.๓๕ 
๕ ห้วยยอด ๒๑ ๑๙ ๑๕.๘๑ 
๖ นาโยง ๓ ๑ ๑.๕๘ 
๗ รัษฎา ๔ ๒ ๒.๓๗ 

รวม ๓๘ ๒๑๕ ๑๐๐ 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
 
  ๓) กำรศึกษำ 

  ๓.๑) ส ำนักงำนเขตกำรศึกษำ  จังหวัดตรังมีเขตการศึกษา ๓ เขต   คือ   
   ๓.๑.๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 

รับผิดชอบพ้ืนที่ ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอปะเหลียน อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอนาโยง และ
อ าเภอหาดส าราญ   

   ๓.๑.๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒
รบัผิดชอบพ้ืนที่ ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอกันตัง อ าเภอห้วยยอด อ าเภอสิเกา อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอรัษฎา 

   ๓.๑.๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ จังหวัด
ตรัง/กระบี่  



 

๒๓ 
 

จังหวัดตรังมีสถานศึกษาทุกระดับในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมจ านวน ๕๒๙ สถานศึกษา 
การจัดการศึกษาในจังหวัดตรังเป็นไปอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นการจัดการศึกษา
ที่ด าเนินการโดยภาครัฐ และมีหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึง
ประชาชน ตลอดจนกองทุนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
การศึกษา ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าจังหวัดตรังมีการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา  

 - ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ ๑๕-๕๙ ปี ในปี ๒๕๕๘ จังหวัดตรังมีจ านวน           
ปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๖๐ ปี 

 - ค่าเฉลี่ย O-NET ม.๓ ปี ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๓๗.๕๘ 
 - ระดับการศึกษาของประชากร  ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 

๔๔.๑๕ มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ ๑๕.๑๕ มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ ๑๔.๑๐ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 
 

ตำรำงท่ี ๒๐ จ านวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง จ าแนกตามสังกัดและการจัดการศึกษาปี ๒๕๕๘ 
 

สังกัด 

จ ำนว
น

สถำน 
ศึกษำ 

จัดกำรศึกษำระดับ 

ร้อย
ละ 

กำ
รศ

ึกษ
ำข

ั้นพ
ื้นฐ

ำน
 

อำ
ชีว

ศึก
ษำ

 

อุด
มศ

ึกษ
ำ 

จัด
กำ

รศ
ึกษ

ำน
อก

ระ
บบ

 

ศูน
ย์พั

ฒ
นำ

เด
็กเ

ล็ก
 

กำ
รศ

ึกษ
ำพ

ิเศ
ษ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓๑๐ ๓๐๙     ๑ ๕๘.๖๐ 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

๓๕ ๓๒ ๓     ๖.๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

๗  ๗     ๑.๓๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

๕   ๕    ๐.๙๕ 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

๑๕๕       ๒๙.๓
๐ 

กระทรวงการท่องเทีย่วและ
กีฬา 

๒ ๑  ๑    ๐.๓๘ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ ๒ ๒      ๐.๓๘ 
กระทรวงสาธารณสขุ 
วิทยาลัยพยาบาล/วิทยาลัย
สาธารณสขุ 

๒   ๒    ๐.๓๘ 

ส านักงานพระพุทธศาสนา ๑ ๑      ๐.๑๙ 
ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๑๐    ๑๐   ๑.๘๙ 

รวม ๕๒๙ ๓๕๘ ๑๐ ๘ ๑๐ ๑๔๒ ๑  

  ๖๗.๖๘ ๑.๘๙ ๑.๕๑ ๑.๘๙ ๒๖.๘๔ ๐.๑๙ ๑๐๐ 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 
 

ตำรำงท่ี ๒๑ แสดงระดับการศึกษาของประชากร ในจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๘ 
 

ระดับกำรศึกษำ 
เพศ 

ชำย (คน) ร้อยละ 
หญิง 
(คน) 

ร้อยละ รวม (คน) ร้อยละ 

ไม่เคยศึกษา ๖,๙๙๘ ๓.๒๓ ๘,๖๕๐ ๓.๘๖ ๑๕,๖๔๘ ๓.๕๘ 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก ๘,๐๘๗ ๓.๗๙ ๗,๖๖๔ ๓.๔๒ ๑๕,๗๕๑ ๓.๖๐ 
ต่ ากว่าชั้น
ประถมศึกษา 

๙,๖๘๑ ๔.๕๓ ๙,๙๓๗ ๔.๔๔ ๑๙,๖๑๘ ๔.๔๘ 

จบชั้นประถมศึกษา 
(ป.๔, ป.๗, ป.๖) 

 
๙๓,๕๙๘ 

 
๔๓.๘ 

 
๙๙,๕๗๐ 

 
๔๔.๔๖ 

 
๑๙๓,๑๖๘ 

 
๔๔.๑๕ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(มศ.๑-๓, ม.๑-๓) 

๓๕,๖๖๖ ๑๖.๗๐ ๓๐,๖๒๐ ๑๓.๖๗ ๖๖,๒๘๖ ๑๕.๑๕ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มศ.๑-๓, ม.๑-๓) 

๓๑,๕๐๔ ๑๔.๗๕ ๓๐,๒๐๖ ๑๓.๔๙ ๖๑,๗๑๐ ๑๔.๑๐ 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

๘,๒๓๙ ๓.๘๖ ๘,๔๔๓ ๓.๗๗ ๑๖,๖๘๒ ๓.๘๑ 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

๑๘,๙๑๓ ๘.๘๕ ๒๗,๖๗๗ ๑๒.๓๖ ๔๖,๕๙๐ ๑๐.๖๕ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๙๐๔ ๐.๔๒ ๑,๒๐๘ ๐.๕๔ ๒,๑๑๒ ๐.๔๘ 
รวม ๒๑๓,๕๙๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๒๓,๙๗๕ ๑๐๐.๐๐ ๔๓๗,๕๖๕ ๑๐๐ 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
 
๑.๒ ควำมเป็นมำ ยุทธศำสตร์ และควำมส ำคัญของพื้นที่ 
 ๑.๒.๑) วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 
  ตรังเมืองแห่งความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว 
ที่ได้มาตรฐานสากล 
 ๑.๒.๒) พันธกิจของจังหวัดตรัง 
  - มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ให้มีความม่ังคั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  - พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง      
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
  - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี                
บนความหลากหลายทางชีวภาพ 
  - ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคสว่น    
  - เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 



 

๒๖ 
 

 ๑.๒.๓) เป้ำประสงค์รวม 
  - เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  - ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ 

 ๑.๒.๔) ประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัดตรัง 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๑ สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม          
และอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน 
  เป้ำประสงค์ 
  - รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น 
  - ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  กลยุทธ์ 
  - พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
  - ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  - จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมส าหรับด้านการเกษตร อุปโภค–บริโภค 
  - ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
  - ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 
 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ
เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  เป้ำประสงค์ 
  - รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
  กลยุทธ์ 
  - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
  - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
  - พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
  - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์     
ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต     
และการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  เป้ำประสงค์ 
  - ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
  - ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง 



 

๒๗ 
 

  - อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง 
  - ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 
  - เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  - เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ศาสนธรรม และประเพณีวัฒนธรรม 
  - ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการขับเคลื่อนต าบลสร้างสุข
ให้ครบทุกพ้ืนที่ต าบล 
  - ส่งเสริมอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 
  - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบ
และนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
  - พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งจังหวัด 
  - ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวด าเนินการตามกฎหมาย   
อย่างเคร่งครัด 
  - ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้เกิดชุมชนสุขภาวะ (๕ ดี) 
  - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ       
และลดการเกิดอุบัติเหตุ 
  - พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ  เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ            
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
  - พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
  - ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชนทุกช่วงวัย 
  - สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  - ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะและการประกอบอาชีพเสริม 
 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
  เป้ำประสงค์ 
  - ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
  - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการ          
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มี     
ความพร้อมในการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ 
  - ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
  - ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 



 

๒๘ 
 

  - ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  - บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  - สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบ    
บูรณาการและเป็นระบบ 
  - ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 ๑.๒.๕. ควำมส ำคัญของพ้ืนที่ศึกษำ 
  ๑.๒.๕.๑ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด 
  ๑) ประวัติ/ความเป็นมา 
  บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด เป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายของเล่นไม้ ตั้งอยู่ที่    
ถนนตรัง - ปะเหลียน อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๔ ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 
๑๐๐ เริ่มต้นจากทดลองผลิตในห้องแถวเล็กๆ ย่านลาดพร้าวในปี ๒๕๒๗ ต่อมาได้ขยายโรงงานไปที่      
ซอยนารายณ์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวเข้ามาสู่อุตสาหกรรมผลิตของเล่นไม้ยางพาราอย่างเต็มตัว 
ในปี ๒๕๒๙ สินค้าแปลนครีเอชั่นส์เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก บริษัทฯ จึงท าการขยายโรงงานไปยังนิคม
อุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลี ในปี ๒๕๓๒ ได้สร้างโรงงานที่จังหวัดตรัง โดยย้ายฐานการผลิตมายัง
จังหวัดตรัง เพราะนอกจากจะสามารถอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหลัก คือ ไม้ยางพาราแล้ว ยังสามารถ สร้าง
งานให้แก่คนในท้องถิ่นได้ด้วย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่นถึงร้อยละ ๙๕ โดย
เป็นพนักงานที่อาศยัอยู่ในพื้นที่อ าเภอย่านตาขาว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานในปัจจุบันถึงร้อยละ ๖๐  
 

 
ภำพที่ ๖  แสดงที่ตั้งบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด 
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๒๙ 
 

  ๒) ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ 
  - ปี ๒๕๔๙ => บริษัทฯ เป็นพันธมิตรกับบริษัท Brio ซึ่งเป็นส านักงาน

ตัวแทนจ าหน่าย (Distributor) รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และต่อมา บริษัท Brio ประสบปัญหา     
ทางการเงิน จึงท าให้ส่งผลกระทบมาถึงบริษัทแปลนครีเอชั่นส์ด้วย  

  - ปี ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน => เนื่องจากทั่วโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤต 
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ท าให้ส่งผลกระทบต่อค าสั่งซื้อ และการวางแผนการผลิตของบริษัทฯ ด้วย 
  ๓) น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมาย 

  - เพ่ือเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณค่า มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
  - เป็นผู้น าในธุรกิจของเล่นที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับ 

     สิ่งแวดล้อม 
  - มีก าไรเพื่อขยายธุรกิจ แบ่งปันผู้เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการรับผิดชอบต่อ

     สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 จากเป้าหมายดังกล่าว ท าให้บริษัทแปลนครีเอชั่นส์เป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่น า

ไม้ยางพารามาใช้ในการผลิตของเล่น โดยไม้ยางดังกล่าวเป็นไม้ยางที่มีอายุเกิน ๒๕ ปี และหมดอายุ
การให้น้ ายางแล้ว ซึ่งเดิมจะถูกตัดทิ้ง และเผาแปรสภาพเป็นถ่าน แต่บริษัทฯ ได้เพ่ิมคุณค่าให้กับไม้
ยางเหล่านี้ ด้วยการน ามาท าของเล่นไม้ที่ผ่านกระบวนการ และกรรมวิธีพิเศษในการรักษาเนื้อไม้โดย
ไม่ใช้สารเคมี ท าให้ของเล่นของบริษัทฯ มีความปลอดภัยส าหรับเด็กสูงสุด 
  ๔) การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔.๑) ความพอประมาณ 

  • ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านที่ถนัดและเชี่ยวชาญ คือ ของเล่นไม้เท่านั้น 
  • ขยายธุรกิจหรือขยายการลงทุนจากเงินกู้ยืมและเงินก าไรสะสม โดยมีการ

ค านวณอัตราส่วนการกู้ยืมต่ออัตราส่วนทุนที่เหมาะสม 
  • ท าแผนวิเคราะห์การลงทุนใหม่ ระยะเวลาคืนทุน และแผนการช าระหนี้ 

และจุดคุ้มทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง 
  • มีการประชุมกลยุทธ์ภายในองค์กร เพ่ือให้ระดับบริหารรับทราบถึง

นโยบายการด าเนินงานในแต่ละปี มีการก าหนดยอดขายในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นตัวก าหนดทิศทางของ
ตลาดและการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแบ่งปันส่วนรายได้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     
ทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการจัดสรรผลก าไรที่ได้จากผลประกอบการ คือ ร้อยละ ๕๐ ของ
ก าไรจะแบ่งปันให้แก่พนักงานและผู้ถือหุ้น ร้อยละ ๑๐ ของก าไรจะน ามาแบ่งปันเพ่ือท าโครงการที่
รับผิดชอบต่อสังคมและโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อม ส่วนที่เหลือจะน ามาเป็นทุนในการด าเนินงานและ
การขยายธุรกิจ 

  • ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีคุณค่าสูงสุด โดยยึดหลัก ๔ R (Reduce, 
Reuse, Recycle, Rethink) เช่น น าไม้ยางที่หมดอายุการให้น้ ายางแล้วมาเพ่ิมคุณค่าโดยผลิตเป็น
ของเล่น ออกแบบกล่องให้เหลือพ้ืนที่ว่างในกล่องน้อยที่สุดเพ่ือประหยัดการใช้กระดาษมาท ากล่อง น า
กระดาษไป Recycle โดยน ามาผสมขี้เลื่อยและแป้งเพ่ือท าเป็นวัสดุส าหรับการท าบรรจุภัณฑ์    เป็น
ต้น 



 

๓๐ 
 

   ๔.๒) ความมีเหตุผล 
  • ในปี ๒๐๐๗ เมื่อมีค าสั่งซื้อเพ่ิมมากข้ึน จึงได้ก่อสร้างอาคารผลิตเพ่ิมอีก ๑ 

หลังเพ่ือรองรับการเพิ่มปริมาณการผลิต 
  • ใช้ เครื่องจักรทันสมัยในกระบวนการผลิต เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการผลิตลง อีกท้ังยังท าให้เกิดความถูกต้องแม่นย ามากข้ึน 
  • ให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ

สินค้า โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน เช่น ASTM, EN๗๑ และ CARB ซึ่งเป็นการ
รับรองเกี่ยวกับสาร formaldehyde ที่ เป็นส่วนประกอบหนึ่ งในการผลิตสินค้าจากไม้ เช่น 
เฟอร์นิเจอร์ พ้ืน รวมถึงของเล่นไม้ด้วย 

  • ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้ผลิต/ผู้บริโภค/ชุมชน
โดยใช้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑, OHSAS ๑๘๐๐๑ และ SA ๘๐๐๐ 
ในการด าเนินการ รวมทั้งใช้ระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดกฎหมายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างเคร่งครัด มีการบูรณาการระบบคุณภาพท่ีเป็นสากลทั้งหมด 

  • ค านึงถึงคุณภาพของสินค้าให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยปัจจุบันได้
สั่งซื้ออุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้สินค้ามีมาตรฐานในระดับสากล เช่น Hand-heldXRF 
และ Thermo Scientific NITON® analyzers ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส าหรับการตรวจสอบค่าตะกั่วของสี 
ที่อยู่ในสินค้าว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือไม่ 

  • มีระบบการจัดการน้ าทิ้ง ระบบการจัดการเศษไม้ ขี้เลื่อย ฝุ่นไม้ เช่น       
มีเครื่องดูดอากาศ (Hood) ประจ าแต่ละเครื่องจักรคอยดูดฝุ่นไม้ เข้าสู่ Silo โดยมีการกรองด้วย    
Bag Filter ให้พนักงานในพ้ืนที่สวมใส่ PPE มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี มีระบบการจัดการ
สารเคมี มีระบบดูดสารเคมี บู๊ทพ่นสี เพื่อป้องการฟุ้งกระจาย มีการใช้ม่านน้ าในการจับสารเคมีที่   ฟุ้ง
กระจายจากการพ่น มีระบบการจัดการกากสี 

  • เพ่ือคืนสมดุลและฟ้ืนฟูธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการแปลนรักษ์
ป่า โดยมีการปลูกต้นไม้เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันปลูกไปแล้วจ านวน ๓๖,๐๐๐ ต้น คิดเป็นพ้ืนที่กว่า 
๕,๐๐๐ ไร่ และปลูกป่าชายเลน จ านวน ๔,๐๐๐ ต้น 

  • เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมกับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มีการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) พลังงานชีวมวล 
(Biomass steam turbine electric generator) 
   ๔.๓) ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

  • มีตราสินค้าของตนเองที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก 
  • ผลิตภัณฑ์ของแปลนครีเอชั่นส์ทุกชิ้นผลิตจากทีมนักออกแบบชาวไทย

ทั้งหมด 
  • ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น/ในประเทศร้อยละ ๙๘ วัตถุดิบน าเข้าร้อยละ ๒ 
  • ขยายตลาดสู่สากลรวมแล้วกว่า ๖๘ ประเทศท่ัวโลก 
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  • ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดนโยบายและ       
แนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยการวางแผนด าเนินธุรกิจ (Business Plan) เป็น ๒ ระยะ           
คือ แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว นอกจากนั้น ยังได้มีการกระจายความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. ด้านการเงิน 

  ๑.๑ ใช้หลักการประกันความเสี่ยง โดยการซื้อ Forward Rate เพ่ือ 
         เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน 

  ๑.๒ ก าหนดการขายโดยใช้สกุลเงินหลายสกุลตามสภาพตลาด แต่ละโซนที่ 
        จัดจ าหน่าย 

  ๒. ด้านการตลาด 
  ๒.๑ เพ่ิมขีดความสามารถในตลาดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเอเชีย 
        จากตัวเลขท่ีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๒ ขยายกลุ่มสินค้า/ประเภทของสินค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น Plan-  
        Education, Special Toys 
  ๒.๓ ขยายการตั้งส านักงานตัวแทนจ าหน่าย (Distributor) เพ่ือให้สามารถ

         ส่งเสริมการขายได้อย่างเต็มที่ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ติดตาม 
         บริหารลูกหนี้ได้เอง 
  ๓. กระบวนการภายใน 

  ๓.๑ ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือ Make For Sale เป็น Make To  
        Inventory 
  ๓.๒ ปรับกระบวนการท างานจากล าดับชั้นเป็นท างานแบบคณะ  
        (Cross Functional Team) 
  ๓.๓ กระจายแหล่งซื้อวัตถุดิบและกระจายงานให้ Outsourcing  
        โดยประเมินตามศักยภาพ 

  ๔. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
  ๔.๑ น าความรู้ของบุคลากรเปลี่ยนสู่ความรู้ขององค์กรโดยรวม 
  ๔.๒ จัดท าโครงการองค์กรเปี่ยมสุข Happy People Happy Place  

         เพ่ือให้พนักงานอยู่ในองค์กรด้วยความสุข 
  ๔.๓ จัดให้มีการบริหารงานแบบคณะท างานในรูปแบบ Task -Force  

         Project 
   • คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กที่เป็นมิตร       
กับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการขึ้นรูปไม้อัดโค้ง การน าน้ ายางพารามาใช้ในการท าของเล่น โครงการ     
ขี้เลื่อยอัด และโครงการน้ าส้มควันไม้ 
   • จัดท าโครงการ Eco-Efficiency เพ่ือพัฒนากระบวนผลิตอย่างยั่งยืน  
สร้างสมดุลของ ๓ องค์ประกอบหลัก คือ ก าไร สิ่งแวดล้อม และคน โดยมุ่งเน้นการออกแบบที่เป็น 
Eco-Design เพ่ือมุ่งเน้นสู่การออกแบบที่ยั่งยืน (Sustainable of Product Design) รวมทั้ง         น า
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาก าหนดเป็นตัวแปรในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์       โดย
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พิจารณาตลอดห่วงโซ่วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การอนุรักษ์ป่าที่เป็นต้นก าเนิดของไม้ยางพารา 
กระบวนการออกแบบ การผลิต การจัดส่งสีเขียว (Green Logistics) จนถึงหมดช่วงอายุการใช้     
ของผลิตภัณฑ์ 
   • คิดค้นประดิษฐ์เครื่องจักรของตนเองเพ่ือลดขั้นตอน หรือเอาเครื่องจักร
หลายๆ เครื่องมาประยุกต์เป็นเครื่องจักรที่สามารถผลิตชิ้นงานได้ส าเร็จในเครื่องเดียว โดยเครื่ องจักร
ที่คิดค้นข้ึนมานั้นได้เน้นประโยชน์ในการใช้งาน และความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วย ตัวอย่างเช่น 
    - เครื่องขึ้นรูปไม้กลม เช่น ล้อจระเข้ ฝาปิดกล่องกระดกไม้กลม 
สร้างขึ้นมาเพ่ือรองรับเศษไม้จากงานกลึง ซึ่งจะเหลือเศษในส่วนท้ายสุด โดยน ามาตัดย่อยๆ ตาม
ขนาดความหนาของชิ้นงาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้กับไม้เตรียมใหม่ได้เช่นกัน การท างานมี         ๒ 
กระบวนการในเครื่องเดียวกัน คือ การข้ึนรูปเป็นไม้กลม และการเจาะรูตรงกลาง 
    - เครื่องขึ้นรูปล าตัวตุ๊กตาท่อนและล่าง สร้างขึ้นมาเพ่ือลดขั้นตอน
การท างานของคนจาก ๔ ขั้นตอนมารวมในเครื่องเดียวกัน ขั้นตอนที่มีคือ (๑) งานตัดปาดข้าง ๒ ด้าน 
(๒) งานเซาะร่องเท้า (๓) งานเข้ารูแขน และ (๔) งานตัดแบ่งล าตัวท่อนบน – ท่อนล่าง ๔๕ องศา 
   • ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด/ผู้บริโภค เช่น ใช้กาว E-Zero ซ่ึงผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ใช้สีปลอดสารพิษ 
(Water-Based, Non-Toxic Colors) ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ใช้กระดาษรีไซเคิล 
– แค็ตตาล็อก แผ่นพับ ถุงกระดาษ นามบัตร ฯลฯ ใช้หมึกพิมพ์ที่ท าจากถั่วเหลือง (Printed with 
Soy Ink & Water-Based Ink) 
   • เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีนโยบายการปลดพนักงานออก ดูแลพนักงานให้มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path) ให้โอกาสกับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพได้บรรจุใน
ต าแหน่งที่ว่าง มีการจัดท ากระบอกเงินเดือน เพ่ือเป็นมาตรฐานในการจ้างให้กับพนักงานตามขีด
ความสามารถและผลงานของแต่ละคน 
   • ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการตลาดอย่างต่อเนื่องจากงานแสดงสินค้าของ
เล่น (Toys Fair) ทุกมุมโลกเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 
   ๔.๔) ความรู้ 
   • พัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ในองค์กรและต่อยอดสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงานทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานที่ท า และความรู้อ่ืนๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต 
   • เพ่ิมขีดความสามารถให้กับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ โดยร่วมกับ
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคตรัง จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและงานไม้ภายในโรงงาน 
   • มีการแบ่งปันความรู้ระหว่างธุรกิจเพ่ือให้เป็นแบบอย่างขององค์กรที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดท าโครงการ Green Ambassador เพ่ือให้ค าแนะน า



 

๓๓ 
 

เกี่ยวกับการด าเนินกิจการแบบ “สีเขียว” ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เช่น เชิญชวนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งในระดับ Distributor และ Retailer มาเยี่ยมชมโรงงาน 
   • ผลิตของเล่นเพ่ือเด็กพิเศษ (Toys for Children with Special Needs 
Program) โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและจัดท าของเล่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑. Sound Block ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา  
    (Visual Impairment) 
๒. Pin Ball ส าหรับเด็กออทิสติก (Autism) 
๓. Butterfly และ Caterpillar ส าหรับเด็กสมองพิการ  
    (Cerebral Palsy: CP) 

   • จัดท าโครงการ Plan Brings Smile โดยมุ่งเน้นการท ากิจกรรมที่เป็นการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของเยาวชนเป็นหลัก เช่น พิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก โครงการของเล่นพบชุมชน
โดยน าของเล่นที่เหมาะสมกับวัยไปให้กับเยาวชนในชุมชนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กๆ รักการเรียนรู้
และส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ผ่านการเล่น อาทิ การวาดภาพบนแผ่นไม้การประดิษฐ์ของ เล่น
จากเศษไม้ และขยะตามจินตนาการ นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันเกมส์ต่างๆ เพ่ือสร้างความสุข และ
ความสนุกสนานให้กับเด็กและผู้ปกครองในชุมชน 
   ๔.๕) คุณธรรม 
   • มีความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตรวจสอบได้ 
   • ยึดมั่นในคุณธรรม โดยบ าเพ็ญกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ช่วยเหลือพนักงานและประชาชนในเขตอ าเภอย่านตาขาว เมื่อครั้ง
ประสบภัยน้ าท่วม หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีชักพระ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีในภาคใต้
เท่านั้น หรือการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุที่อยู่บริเวณรอบๆ โรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดท า
โครงการสร้างงานด้านเย็บปักถักร้อยให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนจังหวัดตรัง เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้าน 
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังเป็นการกระจายรายได้ภายในชุมชนอีกด้วย มีการจ้างงาน
ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะการท างานและรายได้ ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันนี้ มีพนักงานผู้ด้อยโอกาสทั้งสิ้นจ านวน ๗ คน โดยส่วนใหญ่สามารถท างานอยู่ใน
สายการผลิตได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับพนักงานปกติทั่วไป ท าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากรัฐบาลไทย
ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการจ้างงานผู้ด้อยโอกาส (Outstanding Award for Corporate with the 
Employment of People with Disabilities)  
   • ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ เช่น อบต. แข่งกีฬา ปลูกป่า         เ
     เก็บขยะชายทะเล 
   • ตั้งชมรมแปลนอาสา เพ่ือให้พนักงานด าเนินกิจกรรมทางสังคมตามที่ 
     ต้องการ 
   • ส่งเสริมการออมผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 
              ของพนักงาน 
 



 

๓๔ 
 

  ๕) ผลส าเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการบริหารงานจากที่เคยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Balanced 
Scorecard แบบเดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ คือ เป็นรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ได้ท าการปรับ     
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้บริษัทฯ มีการเติบโต    
อย่างสมดุล ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 
 

Bottom Up มองจากล่างขึ้นบนให้ความส าคัญกับคนก่อน 
BSC (รูปแบบเก่า) BSC (รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง) Strategy Map 

 
 
• L = การพัฒนาคนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะนวัตกรรม ( Innovation) ต่างๆ เกิดขึ้นจากคน 

ฉะนั้น การบริหารให้คนเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     จะ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ที่ด ี

• I = สร้างกระบวนการจัดการภายในที่มีคุณค่า Process Theorem 
• C = รักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ (๔P Product, Price, Place, Promotion)        โดย

ค านึงถึงแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) การตลาดสีเขียว 
(Green Marketing Concept) เพ่ือสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 

• F = ระบบการเงินที่ค านึงถึงความพอเพียงไม่มุ่งแต่ผลก าไรสูงสุด (Sufficiency Profit) 
  ๖) จุดเด่นของบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด 

  ๖.๑) เป็นธุรกิจการผลิตที่สามารถสร้างแบรนด์เองจนสามารถแข่งขัน 
                  ในระดับโลกได้ 

๖.๒) มีนโยบายชัดเจนในการจัดสรรก าไรร้อยละ ๑๐ ไปใช้ในโครงการ   
       เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 



 

๓๕ 
 

  ๖.๓) ใช้ไม้ยางพาราที่หมดอายุการให้น้ ายางแล้ว และเป็นวัตถุดิบ 
          ในประเทศ รวมทั้งมีการปลูกป่าทดแทน 

  ๖.๔) มีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุนในการศึกษาต่อ        
ในระดับต่างๆ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) ที่ชัดเจน 

  ๖.๕) มีการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยพนักงาน เช่น        การ
ปรับปรุงการท างาน การผลิตของเล่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๗) กิจกรรมเด่นของบริษัทฯ ที่ด าเนินการในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 
   ๗.๑ พลังงานทดแทน (โรงไฟฟ้าชีวมวล Biomass) 

  แปลนครีเอชั่นส์ ผู้ผลิตของเล่นไม้จากไม้ยางพารา ได้เล็งเห็นความส าคัญใน
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนั้น จึงได้น ารากไม้ยางและเศษไม้ที่เหลือจากแปลงและกระบวนการ
ผลิตมาแปรสภาพเป็นวัสดุชีวมวล เพ่ือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า จังหวัดตรังเป็นพื้นที่ที่
มีศักยภาพ โดยเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของการผลิตของเล่นไม้แปลนครีเอชั่นส์  อีกทั้งยังมีเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร รากไม้และเศษไม้ยางพาราที่สามารถน ามาใช้เป็นวัสดุส าหรับพลังงานจากชีว
มวลได้เป็นอย่างดี โดยได้มีการจัดตั้งบริษัท แปลนไบโอแมส จ ากัด ขึ้นเพ่ือรับผิดชอบในการเตรียม
วัตถุดิบชีวมวล โดยมีการแปรสภาพของรากไม้ยางพารา ขี้เลื่อย และไม้ยางพาราที่เหลือใช้จาก
กระบวนการผลิตของโรงเลื่อยมาเป็นเม็ดพลังงานเชื้อเพลิงไม้ หรือ Wood Pellet เพ่ือน าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าสีเขียว  แปลนอีโคเอ็นเนอร์ยี่ 
   ๗.๒ New Product (ผลิตภัณฑ์ Plan Wood) 

  แปลนครีเอชั่นส์ เป็นผู้น าด้านการออกแบบผลิตและจ าหน่ายของเล่นไม้
ยางพารา ผลิตของเล่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากวัสดุ วัตถุดิบต่างๆ อย่าง
คุ้มค่ามากที่สุด จึงมีแนวคิดในการน าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (By Product) น ามา 
ขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดด้วยความร้อนตามรูปทรงต่างๆ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ Plan Wood 
Product จากการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักออกแบบ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคที่ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยยังสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการผลิตของเล่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์ Plan Wood Product อีกด้วย 
   ๗.๓ Microwave 

  แปลนครีเอชั่นส์ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กๆ จะต้องมีความปลอดภัยสูงสุด ไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษ สารโลหะหนักตกค้าง
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แปลนครีเอชั่นส์เป็นเจ้าเดียวที่ใช้กระบวนการอบความร้อนด้วยคลื่น 
Microwave เพ่ือก าจัดมอดและแมลงที่มักจะติดมากับวัตถุดิบหลัก คือไม้ยางพารา แทนการใช้
สารเคมี เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจว่า ไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในเนื้อวัสดุของวัตถุดิบที่น ามาผลิตเป็นของเล่น 
นอกจากผู้บริโภคจะปลอดภัยแล้ว กระบวนการที่ใช้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายชั้น
บรรยากาศ และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

 
 
 



 

๓๖ 
 

   ๗.๔ FSC 
  มาตรฐานการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC เป็นการจัดการ

สวนไม้ที่ให้ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ๗.๕ Carbon Foot Print (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) 

  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ติดบนสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
เหล่านั้น มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณเท่าใด 
   ๗.๖ โครงการ Mom – Made – Toys : ผลิตภัณฑ์ของเล่น ส าหรับเด็กพิเศษ 

  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีของบริษัทแปลนครีเอชั่นส์ ชาวแปลนครี
เอชั่นส์    จึงร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ ด้วยการริเริ่มโครงการ “Mom – Made – Toys” ซึ่ง
นครีเอชั่นส์ร่วมกับ LOWE (Thailand) นักวิชาการเด็กผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ 
ช่วยกันระดมสมองในการออกแบบและผลิตของเล่น ได้แก่ 

  ๑) Cerebral Palsy (พิการทางสมอง) 
  ๒) Autism (บกพร่องทางอารมณ์และการเข้าสังคม) 
  ๓) Visually Impaired (ตาบอด)  

โดยมีการแจกจ่ายให้เด็กพิเศษ ๓ ประเภทข้างต้นทั่วโลก 
   ๗.๗ โครงการ Mom – Made – Toys : ซานต้าอาสา 

  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการน าของเล่นจาก
โครงการ Mom – Made – Toys ไปแจกจ่ายให้แก่เด็กพิเศษเหล่านั้น จึงได้มีการจัดตั้ง “ซานต้า
อาสา”เพ่ือเป็นทูตในการน าของขวัญไปให้แก่เด็กในพื้นที่ต่างๆ 
   ๗.๘ แปลนเนรมิตพิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก (Museum) 

  พิพิธภัณฑ์ของเล่นแห่งนี้ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นสถานที่ส าหรับ
เยาวชนในการเรียนรู้ผ่านการเล่น ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง    
ผ่านของเล่นประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของเด็กๆ ในเวลาเดียวกัน พิพิธภัณฑ์ของเล่นแห่งนี้ เปิดต้อนรับเยาวชนทุกระดับ รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการทัศนศึกษาและการเยี่ยมชมจากโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ด้วย 
   ๗.๙ กิจกรรมขายสินค้าราคาถูกโดยคนไทย เพ่ือเด็กไทย“PlanToys@home” 

  กิจกรรมที่เป็นการคืนก าไรให้แก่ชุมชนและสังคมให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย และได้ซื้อสินค้าราคาถูก/ต่ ากว่าทุน 
  ๘) ส่งเสริมการออมผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 เพ่ือเป็นการสร้างนิสัยการออมให้แก่พนักงาน และเป็นการลดภาระหนี้นอกระบบ
ของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งสหกรณ์บริการพนักงานแปลนครีเอชั่นส์ขึ้น เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว
และเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีสหกรณ์ร้านค้าเพ่ือขายสินค้าในราคา
ยุติธรรมให้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้ทั้งที่เป็นสมาชิกและที่ไม่ได้เป็น
สมาชิก รวมถึงบุคคลภายนอกด้วย 



 

๓๗ 
 

 
๑.๒.๕.๒ บริษัท ตรังน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

  ๑) ประวัติ/ความเป็นมา 
ด าเนินธุรกิจด้านการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรทั่วไป ที่มาของกิจการเกิดจาก

การรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และผู้ช านาญการด้านโรงงานในปี ๒๕๒๗   
ที่มีแนวคิดในการรวมกลุ่มกันเพ่ือนสร้างโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม จากผลผลิตปาล์มที่เพาะปลูก      ใน
พ้ืนที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงมาก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
ในพ้ืนที่จังหวัดตรังและพ้ืนที่ใกล้เคียง บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการให้ทุกระบบอย่างมีคุณภาพ 
ผลิตสินค้าท่ีตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า ให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนปาล์มผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
ให้จัดการสวนอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยพัฒนาส่งเสริมให้
พนักงานมีทักษะในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความก้าวหน้า และมีก าไรต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน  

๒) ก าลังการผลิต 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๒ ก าลังการผลิต  ๒๐ - ๒๕ ตัน /ชม. 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ ก าลังการผลิต  ๓๐ ตัน /ชม. 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน ก าลังการผลิต ๔๕ ตัน /ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ ๗ แผนที่โรงงานในกลุ่มตรังน้ ามันปาล์ม 
 

แผนที่ตั้งโรงงาน   
เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๑ ถนน ตรัง-สิเกา ต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐ 

 
 



 

๓๘ 
 

นโยบายคุณภาพ  
"ผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ”  
 

วิสัยทัศน์  
"เราจะเป็นผู้ด้าเนินธุรกิจปาล์มน ้ามันที่มีความมั่นคง 

และยั่งยืนได้ด้วยตนเอง และร่วมมือกับทุกฝ่ายในการพัฒนา 
ห่วงโซ่การส่งมอบ ให้มีความเข้มแข็งและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม-ชุมชนร่วมกัน”  
 
พันธกิจ  

 ต่อลูกค้า: 
ผลิตและส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อความไว้วางใจอย่างยั่งยืน  

 ต่อผู้ส่งมอบ: 
ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เพ่ือให้ได้วัตถุดิบคุณภาพ ผลผลิตสูง ราคาเป็นธรรม
อย่างยั่งยืน  

 ต่อผู้ถือหุ้น: 
บริหารธุรกิจให้สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน  

 ต่อพนักงาน: 
พัฒนาความสามารถในงานให้เติบโตและก้าวหน้าในวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างยั่งยืน  

 ต่อชุมชนและสังคม: 
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า ร่วมกันปกป้องและพัฒนาสิ่งแวดล้อม-ชุมชนสู่การเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์หลัก  

บริษัทให้ความส าคัญกับกรรมวิธีการผลิตต่างๆ เพ่ือให้ได้ซึ่งน้ ามันปาล์มดิบที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ทุกขั้นตอนเป็นกระบวนการผลิตที่สะอาด ไม่ปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม และชุมชน 
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการด าเนินกิจการ โดยใช้

หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นที่ตั้ง 
บริษัท ตรังน้ ามันปาล์ม จ ากัด จ าหน่ายน้ ามันปาล์มดิบ ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์หลัก และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ได้จากกระบวนการ
สกัดน้ ามันปาล์ม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน ประกอบด้วย  
 
 
 



 

๓๙ 
 

๑. น้ ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) 
น้ ามันปาล์มดิบ เป็นส่วนที่สกัดได้จากเปลือกสดของผลปาล์มน้ ามัน ใช้
เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตน้ ามันปาล์มส าหรับบริโภค น้ ามันไบโอ
ดีเซล และ อ่ืนๆอีกมากมาย 
 
๒. เมล็ดใน (Kernel) 
เมล็ดในปาล์ม เป็นส่วนเมล็ดในของผลปาล์มน้ ามัน โดยสามารถน าไป
สกัดเป็นน้ ามันเมล็ดในปาล์ม ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เนย ไอศครีม เป็นต้น 
 
๓. กะลา (Shell) 
กะลาปาล์ม เป็นส่วนที่ได้จากการแยกเมล็ดในปาล์ม ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
การเผาไหม้ 

 
 
๔. เส้นใย (Fiber) 
เส้นใยปาล์ม เป็นส่วนที่ได้มาจากเปลือกของผลปาล์มที่ผ่านการสกัด
น้ ามันออกแล้ว ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ 
 
 
 

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 
บริษัทได้ลงทุนประกอบธุรกิจต่อเนื่องสร้างรายได้เพ่ิมให้บริษัทโดยเชื่อมโยงกับธุรกิจหลัก 

เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมของวัตถุดิบที่เกิดจากต้นปาล์ม เช่น การสร้างพลังงานด้วยระบบไฟฟ้ากังหันไอ
น้ าโดยน าเส้นใยปาล์มเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๗ เมกะวัตต์ รวมถึง
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพด้วยการน าน้ าเสียที่ได้จากการหมักกะลาปาล์มและทะลายปาล์มเปล่าที่เหลือจาก
กระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มดิบมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าไบโอแก๊ส ขนาด ๒ เมกะวัตต์ท าสัญญา
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบางส่วนใช้ในส านักงานของบริษัทเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทสูง
ถึงร้อยละ ๔๐ ของรายได้ท้ังหมด 

 
กำรผลิตน้ ำมันไบโอดีเซล 

บริษัทได้ทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มให้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลในรูปแบบน้ ามัน B๑๐๐ ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ า นอกจากนั้น ยังเป็นส่วนช่วยพยุงราคาปาล์มน้ ามันเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนปาล์มอีกทางหนึ่งด้วย   



 

๔๐ 
 

กำรแปรรูปเศษน้ ำมันปำล์มเป็นปุ๋ยกำรเกษตร 
ในกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มดิบจากทะลายปาล์มสุก ๑๐๐ กิโลกรัมจะได้ผลผลิตแบ่ง

ออกเป็น ๗ ส่วน ประกอบไปด้วย ๑) น้ ามันปาล์มดิบ ประมาณ ๑๖-๒๐ กิโลกรัม ๒) ทะลายเปล่า 
ประมาณ ๑๘-๒๐ กิโลกรัม ๓) เส้นใยจากเปลือก ประมาณ ๑๑-๑๓ กิโลกรัม ๔) กะลาปาล์ม 
ประมาณ ๗-๙ กิโลกรัม ๕) เมล็ดในปาล์ม ประมาณ ๔-๕ กิโลกรัม ๖) สิ่งสกปรกต่างๆ ประมาณ ๑ 
กิโลกรัม และ ๗) น้ า ที่มีอยู่ในผลปาล์มอีก ๓๓-๓๖ กิโลกรัม ทั้งนี้ เศษวัสดุที่เหลือจากระบบสกัด
น้ ามันปาล์มรวมถึงน้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการจะถูกน ามาใช้ประโยชน์ทั้งหมด โดยส่วนของเสียที่
เป็นน้ า จะถูกน าไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ า ส่วนของเสียที่เป็นของแข็ง จะถูกน าไปผลิตเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดบรรจุกระสอบ เพ่ือใช้ในการบ ารุงต้นปาล์มและพืชผักในโรงงาน และแจกจ่ายหรือแบ่ง
ขายให้เกษตรกรภายนอกด้วย 
 
ขั้นตอนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซมีเทนเพื่อใช้ภำยในโรงงำน และจ ำหน่ำยให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 

น้ าเสีย                                             จ าหน่ายและใช้ภายในโรงงาน 
 

        น้ าเสีย      ไฟฟ้า 
 
         หมักในบ่อ      Generator 
 

ก๊าซ       ก๊าซมเีทน 
 

 
กรองก๊าซที่ไม่ต้องการ      กรองความชื้น 

 
บ่อหมักก๊ำซ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ ๘ บ่อหมักก๊าซมีเทน 



 

๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ ๙ เครื่องกรองก๊าซที่ไม่ต้องการออก 
 

กำรได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
๑. ระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ 
๒. ระบบ GMP (CODEX) 

แนวทำงกำรพัฒนำให้ยั่งยืน 
๑. เกษตรกรเพิ่มผลผลิตเพ่ือลดต้นทุน 
๒. โรงงานสกัดต้องรับซื้อปาล์มตามคุณภาพ 
๓. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
๔. โรงงานส่งเสริมการปลูกปาล์มตามมาตรฐาน RSPO 

 
 จากข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า ยางพาราและปาล์มน้ ามันมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดตรังในหลายๆ ด้าน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการศึกษาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศของทีมประเทศไทย เพ่ือสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
 
 
 
 
 
   
 



 

๔๒ 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

ผลกำรศึกษำพื้นที่ 
กรณีศึกษำไม้ยำงพำรำและปำล์มน้ ำมัน 

 
๒.๑ กรณีศึกษำไม้ยำงพำรำ 

๒.๑.๑ ผลกำรศึกษำประเด็นย่อยที่ ๑ ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน            
การบริหาร และความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคอันดามัน 

๒.๑.๑.๑ แหล่งผลิตวัตถุดิบ  
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ ๑ ของจังหวัดตรัง มี พ้ืนที่ปลูก 

๑,๔๕๙,๐๗๐  
ไร่ ผลผลิตรวม ๓๐๘,๐๗๐ ตัน มูลค่าผลผลิต ๑๒,๘๘๗ ล้านบาท  
       ๒.๑.๑.๒ มีเครือข่ายและความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ 
   หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทแปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด มีพ้ืนเพเป็นชาวจังหวัดตรัง            
มีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่ มีเครือข่ายที่ดีและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมไม้ยางและ
ธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รู้แหล่งแรงงานและวัตถุดิบ 

๒.๑.๒ ผลกำรศึกษำประเด็นย่อยที่ ๒ ศึกษาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม 
สร้างสรรค์ และเศรษฐกิจสีเขียว 
      ๒.๑.๒.๑ บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development -  R&D)  เ พ่ือสร้างความแตกต่างที่ โดดเด่นของผลิตภัณฑ์  และช่วยให้
กระบวนการผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายลูกค้า คือ เด็กช่วงอายุ ๐-๖ ปี 
นอกจากนี้ ยังมีการการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
      ๒.๑.๒.๒ บริษัทฯ มีการใช้ประโยชน์จากน้ ายางพาราและวัสดุเหลือทิ้งอย่างครบ
วงจร อาทิ น าน้ ายางพารามาผลิตของเล่นเพ่ือการศึกษา น าขี้เลื่อยและเศษไม้ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งมา
ผลิต เป็นวัสดุใหม่ คือ PlanwoodTM ซึ่งมีคุณสมบัติที่ขึ้นรูปได้ตามความต้องการและสามารถเล่นใน
น้ าได้                 
       ๒.๑.๒.๓ ออกแบบและพัฒนาของเล่นเด็กในโครงการ Mom-Made-Toys ซึ่งเป็น
โครงการที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีการก่อตั้งบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้แม่ของเด็กพิเศษ พิการ
ทางสมอง และตาบอด ร่วมกับนักวิชาการด้านเด็ก ออกแบบของเล่นก่อนน ามาผลิตและแจกจ่าย
ให้กับเด็กกลุ่มดังกล่าวทั่วโลก 

๒.๑.๓ ผลกำรศึกษำประเด็นย่อยที่ ๓ ศึกษาการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒.๑.๓.๑ ด้านความยั่งยืน บริษัทฯ มีกระบวนผลิตแบบไร้ของเสีย (Zero Waste) 
คือ น าทุกส่วนของวัตถุดิบมาใช้ เช่น น าฝุ่นและเศษไม้มาผลิต PlanwoodTM การน าเศษไม้มาใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าส าหรับใช้ในโรงงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการจัดกิจกรรมปลูกป่า  



 

๔๓ 
 

      ๒.๑.๓.๒ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การด าเนินธุรกิจที่ถนัดและ
เชี่ยวชาญ และขยายการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม (ความพอประมาณ) การให้ความส าคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (ความมีเหตุผล) การใช้วัตถุดิบและ
แรงงานในท้องถิ่น (ภูมิคุ้มกัน) การจัดกิจกรรมวันเด็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิ ดชอบต่อสังคม
ขององค์กร (Corporate Social Resposibility – CSR)  และให้สวัสดิการพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ สหกรณ์อออมทรัพย์ ร้านค้าสวัสดิการ อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ปลูกพืชผัก ที่พักพนักงานราคาถูก   
การจ้างงานผู้ที่เกษียณ (ความมีคุณธรรม) 
 

 
 
 



 

๔๔ 
 

 

 
๒.๒ กรณีศึกษำน้ ำมันปำล์ม 
 

๒.๒.๑ ผลกำรศึกษำประเด็นย่อยที่ ๑ ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน            
การบริหาร และความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคอันดามัน 

๒.๒.๑.๑ ศักยภาพของจังหวัดตรัง 
      ๑) แหล่งผลิตวัตถุดิบ ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ ๒ ของจังหวัดตรัง 
โดยมีพ้ืนที่ปลูกหลักใน ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสิเกา วังวิเศษ และกันตัง ประมาณ ๒๒๒,๐๓๒ ไร่ และ
มีผลผลิตประมาณ ๐.๕๗ ล้านตัน 
               ๒) เครือข่ายและความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ บริษัท ตรังน้ ามันปาล์ม จ ากัด เป็น
กิจการที่เกิดการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพ้ืนที่กับผู้ช านาญการด้านโรงงาน ท าให้เกิดการ
พ่ึงพาและเกื้อกูลกัน อีกทั้ง ยังได้มีโครงการให้การสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ปลูก เช่น 
การใช้ระบบน้ าหยด และการให้ปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 

๒.๒.๒ ผลกำรศึกษำประเด็นย่อยท่ี ๒ การสร้างระบบเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ 
     ๒.๒.๒.๑ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากชุมชนเรื่องกลิ่นและแมลงวันที่เกิด
จากน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต บริษัทฯ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการวิจัยและพัฒนา
ระบบบ าบัดน้ าเสียในโรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้น าก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว   
ไปผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังได้มีการน าน้ ามันปาล์มดิบไปผลิตเป็น Biodiesel (B-๑๐๐) ที่มีคุณภาพสูง 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์  
 

  ๒.๒.๓ ผลกำรศึกษำประเด็นย่อยที่ ๓ การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                  ๒.๒.๓.๑ โรงงานเน้นการผลิตแบบไร้ของเสีย (Zero Waste) ด้วยการน าของเสียที่ได้
จากการผลิตมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยได้น ากากปาล์มที่เกิดจากการหีบน้ ามันไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ าเพ่ือใช้ในโรงงาน ขายทะลายปาล์มเป็นเชื้อเพลิง และน าของเหลือจากการ
ผลิตเข้าสู่ระบบบ าบัด ซึ่งท าให้ได้ปุ๋ยและก๊าซชีวภาพ (Biogas) 



 

๔๕ 
 

     ๒.๒.๓.๒  เน้นการด าเนินธุรกิจที่เชี่ยวชาญและต่อเนื่องในธุรกิจน้ ามันปาล์ม อาทิ 
น้ ามันปาล์มดิบ Biogas Biodiesel และไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass)  
     ๒.๒.๓.๓ ให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านความปลอดภัยและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ISO๙๐๐๑, GMP, RSPO (ความมีเหตุผล) 
     ๒.๒.๓.๔ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเครือข่ายเพ่ือให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและมี
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
                   ๒.๒.๓.๕ เน้นการใช้วัตถุดิบและแรงงานในพ้ืนที่ 
              ๒.๒.๓.๖ ส่งเสริมสวัสดิการของพนักงาน เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เช่น 
สนับสนุนการออมทรัพย์ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ปลูกพืชผักเพ่ือการบริโภคและลดค่าใช้จ่าย 

  

 



 

๔๖ 
 

๒.๓ บทวิเครำะห์ผลกำรศึกษำกับประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ๒.๓.๑ ไม้ยำงพำรำ 
  บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ ากัด มีความเข้มแข็งในด้านการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นจุดขายหลักของบริษัทฯ และ
เน้นการสร้าง Branding จนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีการขยายเครือข่ายตัวแทนขายในต่างประเทศ
ที่เป็นตลาดเป้าหมายหลักในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา อีกทั้งสร้างช่องทางสื่อสารทางตรงผ่าน 
Social Media และ E-Commerce เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใช้
การผลิตสินค้าแบบงานฝีมือ (Craft) จึงจ าเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้บริษัทฯ มี
ต้นทุนแรงงานสูง จึงอาจพิจารณาน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาการผลิตให้มากขึ้นและลดต้นทุน
ด้านแรงงานลง พร้อมทั้งเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ 
 บริษัทฯ ได้น าการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งใน Core 
Value ของบริษัทฯ ซึ่งสอดรับกับแนวโน้มของตลาด (Market Trend) โดยมุ่งไปสู่การผลิตแบบ Zero 
Waste สร้างวัสดุใหม่ คือ PlanwoodTM และสร้างจุดแข็งและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาด  
ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Behavior) มีส่วนส าคัญที่ท าให้สามารถรับมือกับ
ปัญหาการลอกเลียนแบบ 
 นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี ซึ่ง
จะเรียนรู้จากการสัมผัสเป็นหลัก บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของสินค้า โดยเห็นได้
จากการร่วมพัฒนาวัสดุดิบ (กาวและสี) กับ Supplier ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะน าไปสู่ Brand Loyalty และแก้ไขปัญหาการที่ลูกค้าจะหันไปใช้สินค้าอ่ืน
ที่คล้ายคลึงกัน (Substitute Product) อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และการใช้มาตรการ
กีดกันทางการค้าของประเทศต่าง ๆ เป็นหนึ่งในปัญหาส าคัญท่ีท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
 
 ๒.๓.๒ น้ ำมันปำล์ม 

บริษัทตรังน้ ามันปาล์ม จ ากัด มีการลงทุนในด้านการวิจัย ผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลาย อาทิ น้ ามันปาล์ม Biogas กระแสไฟฟ้า Biodiesel โดยมีกระบวนการผลิตแบบ Vertical 
Manufacturing และ Zero Waste ขณะนี้ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจ าหน่าย BioDiesel ซึ่งยัง
สามารถพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืนได้ อีก อาทิ oleochemical จึงมีความยืดหยุ่นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสกัดน้ ามันจ าเป็นต้องใช้แรงงาน ส่งผลให้บริษัทฯ       
มีต้นทุนแรงงานสูง จึงอาจพิจารณาน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิต    
เพ่ือลดจ านวนแรงงาน และเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืน
ในอนาคต รวมทั้งแรงงานที่มีอยู่  
 จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถน าไปวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ดังนี้       

 
 
 
 



 

๔๗ 
 

SWOT Analysis   บริษัท ตรังน้ ำมันปำล์ม จ ำกัด 
 

จุดแข็ง 
๑. Vertical Manufacturing and Zero 

Waste 
๒. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
๓. ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจ าหน่าย 

BioDiesel 
๔. ความยืดหยุ่น 

จุดอ่อน 
๑. ต้นทุนแรงงานสูง 

โอกำส 
๑. พลังงานทางเลือก 
๒. Oleochemical Trend 

 

อุปสรรค 
๑. พลังงานทดแทน  
๒. การเปลี่ยนแปลงกฎ/มาตรฐาน 
๓. ทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับสินค้า 
๔. ผู้เล่นรายใหญ่ครอบง าตลาด 

 

SWOT Analysis   บริษัทแปลนครีเอชั่นส์ จ ำกัด 
 

จุดแข็ง 
๑. Vertical Manufacturing and Zero Waste 
๒. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
๓. ความยืดหยุ่นในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการของตลาด 

จุดอ่อน 
1. ต้นทุนแรงงานสูง 

โอกำส 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยี

ที่สูงขึ้น 
๒. จากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของโลกอาจ 
    พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเพ่ือการใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบอื่น ๆ 

อุปสรรค 
๑. การเปลี่ยนแปลงกฎ/ มาตรฐาน 
๒. ทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับสินค้า 
๓. ผู้เล่นรายใหญ่ครอบง าตลาด 
๔. การถูกลอกเลียนแบบสินค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๘ 
 

ส่วนที่ ๓ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
๓.๑ กำรสังเครำะห์ และสรุปผลกำรศึกษำ 
 จากการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา และ
น้ ามันปาล์ม  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตรัง  โดยใช้กรณีศึกษาของ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ 
จ ากัด ผลิตของเด็กเล่นจากไม้ยางพารา และบริษัท ตรังน้ ามันปาล์ม จ ากัด  ผลิตน้ ามันปาล์ม         
Biogas และ Biodiesel  โดยศึกษาเป็นรายอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติในมิติของ
ความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) คือ (๑) มุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
บริการ และความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย (๒) มีระบบเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
เศรษฐกิจสีเขียว (๓) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แต่เนื่องจากการศึกษาอยู่ในระดับพ้ืนที่ จึงขอย่อส่วนประเด็นที่ ๑ เป็นการมุ่งสู่การ
เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคอันดามัน  จากผลการศึกษาพบว่าทั้งสองอุตสาหกรรมมีความคล้ายคลึง
กันในการด าเนินธุรกิจ แต่จะมีความแตกต่างกันในเชิงผลิตภัณฑ์ จึงขอสรุปผลการศึกษาโดยแบ่งเป็น 
๓ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นศึกษำ ผลกำรศึกษำ 
อุตสำหกรรม ไม้ยำงพำรำ น้ ำมันปำล์ม 

๑. มุ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน การ
บริการ และความเชื่อมโยง
ที่ส าคัญในภูมิภาคอันดามัน 

มีปัจจัยการลงทุน คือ 
-  เป็นแหล่งวัตถุดิบ 
-  มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ 

มีปัจจัยการลงทุน คือ 
-  เป็นแหล่งวัตถุดิบ 
-  มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ 

๒. มีระบบเศรษฐกิจเชิง    
นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
เศรษฐกิจสีเขียว 

การพัฒนาเชิงนวัตกรรม 
- มีการลงทุนด้านวิจัยและ 

พัฒนา 
- มีการน าส่วนสูญเสียจาก

การผลิตมาคิดค้นเป็นวัสดุ
ใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
- มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่

มีคุณลักษณะเฉพาะ 

การรักษาสิ่งแวดล้อม 
- มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ

สถาบันการศึกษาในการ
จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และน าไปพัฒนาเป็น Biogas 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี

คุณภาพสูงขึ้น 

๓. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านความยั่งยืน 
- มีกระบวนการผลิตแบบ 

Zero Waste ใช้ประโยชน์
สูงสุดจากวัตถุดิบและส่วน
สูญเสีย โดยไม่มีส่วนเหลือ
ทิ้ง 

ด้านความยั่งยืน 
- มีกระบวนการผลิตแบบ 

Zero Waste ใช้ประโยชน์
สูงสุดจากวัตถุดิบและส่วน
สูญเสีย โดยไม่มีส่วนเหลือ
ทิ้ง 



 

๔๙ 
 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
- ด า เนิ นธุ รกิ จจากความ

เชี่ยวชาญ และมีการขยาย
การลงทุนอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป มีความพอประมาณ 
- ให้ความส าคัญกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
- ให้ความส าคัญกับแรงงาน

และท้องถิ่น เช่น การจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้านค้า
สวัสดิการ การจ้างงานผู้ที่
เ กษี ยณ  ห รื อ คน พิก า ร    
การจั ดกิ จกรรมวัน เ ด็ ก   
เป็นต้น  

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
- ด า เนิ นธุ รกิ จจากคว าม

เชี่ยวชาญ และมีการขยาย
การลงทุนอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป มีความพอประมาณ 
- ให้ความส าคัญกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- ให้ความส าคัญกับแรงงาน
และท้องถิ่น เช่น เน้นการ
ใช้วัตถุดิบและแรงงาน     
ในพ้ืนที่  พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรเครือข่ายเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต  ส่งเสริมสวสัดิการ
ของพนักงานเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 จากข้อสรุปข้างต้นจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะในล าดับต่อไป 
 
๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 

๓.๒.๑ ไม้ยำงพำรำ 
๑. ต้นทุนแรงงานสูง 

     - น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดจ านวนแรงงาน 
              - เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพแรงงานที่มีอยู่ 

๒. มีสินค้าอ่ืนทดแทน/ ลอกเลียนแบบ  
             - สร้าง Brand Loyalty 
             - สร้างความแตกต่างที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์โดยเน้นความเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว 

๓. การเปลี่ยนแปลงกฎ/มาตรฐาน/อุปสรรคทางการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) 
             - ปรับปรุงกฎระเบียบของประเทศไทยให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจมากขึ้น 
             - ใช้การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยแสวงหา  
ความร่วมมือกับมิตรประเทศ 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
       - สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพ้ืนที่ เช่น ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน       
กับสถาบันการศึกษา ให้การสนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า/เด็กพิเศษ และสร้างศูนย์การเรียนรู้      
ในจังหวัดตรัง 



 

๕๐ 
 

      - เพ่ิมเติมสินค้าเพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟูความสามารถของคนชรา/คนพิการ 
       - พัฒนากลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียให้เป็นฐานการตลาดหลักในต่างประเทศ 
     - จังหวัดตรังควรส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ าเพ่ือสร้างมูลค่าของไม้ยางพารา 
โดยการวิจัยและพัฒนา 
      - กระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนกับประเทศผู้ผลิตยาง เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมความมั่งค่ังยั่งยืน 
 

 ๓.๒.๒ น้ ำมันปำล์ม 
    ๑. ต้นทุนแรงงานสูง 
  - น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดจ านวนแรงงาน 
               - เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพแรงงานที่มีอยู่ 
 ๒. พลังงานทดแทน (รถยนต์ไฟฟ้า) 
             - ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น Oleochemical  
 ๓. การเปลี่ยนแปลงกฎ/มาตรฐาน/NTB 
             - ปรับปรุงกฎระเบียบของประเทศไทยให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจมากขึ้น 
             - ใช้การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศท้ังในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยแสวงหาความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศ 
 ๔. ทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับสินค้า 
             - ร่วมมือภาครัฐและชุมชนในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาคมโลกถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้
ท าลายป่าฝนเมืองร้อน 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- เน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดการสูญเสีย เพ่ิมมูลค่า และความหลากหลายสินค้า/วัสดุ

เหลือใช้ 
   - สร้างความแตกต่างให้สินค้า Biodiesel B-๑๐๐  
   - กระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนกับประเทศผู้ผลิตน้ ามันปาล์มในภูมิภาคเพ่ือก าหนด

แนวทางในการส่งเสริมความมั่งค่ังยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๑ 
 

บรรณำนุกรม 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด.  ๒๕๖๑. แผนพัฒนาจังหวัดตรังพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ ฉบับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓. ส านักงานจังหวัดตรัง.  ๒๓๖ น. 

PlanToys.com.  ๒๐๑๘.  [เข้าถึงได้จาก] http://www.rdpb.go.th/ . [เข้าถึงเมื่อ] ๒๓ กค.  ๒๕๖๒. 
Trang Palm Oil Public Company Limited. บริษัท ตรังน  ามันปาล์ม จ ากัด. [เข้าถึงได้จาก] 

https://trangpalmoil.com/. [เข้าถึงเมื่อ] ๒๓ กค. ๒๕๖๒.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rdpb.go.th/UploadNew/Documents/56-07-005-Lem4=300%20dpi.pdf


 

๕๒ 
 

ภำคผนวก 
 

๑. ก ำหนดกำรลงพื้นที่ตำมประเด็นศึกษำ ในวันที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.   บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ บรรยายข้อมูลของ บริษัทฯ 
๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.  ศึกษาการท างานของโรงงาน 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง 
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.           บริษัท ตรังน้ ามันปาล์ม จ ากัด บรรยายข้อมูลของ บริษัทฯ 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.           ศึกษาการท างานของโรงงาน 
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 
๒. รำยช่ือสมำชิก อำจำรย์ท่ีปรึกษำ และนักวิจัยประจ ำกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

๑. นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
๒. นายถาวร เสรีประยูร   กระทรวงการคลัง  
๓. นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ กระทรวงการคลัง  
๔. นายเอกอรรถ ทิตาราม  กระทรวงการต่างประเทศ 
๕. นางสาวปรารถนา ดิษยทัต กระทรวงการต่างประเทศ 
๖. นายณรัฐ วิชญนันท์ กระทรวงการต่างประเทศ 
๗. นายอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร กระทรวงการต่างประเทศ 
๘. นางสาวธัชพร สุนทราจารย์ กระทรวงการต่างประเทศ 
๙. นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑๐. นางอังคณา พุทธศรี   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวนิตยา เตะเส็น นักวิจัยประจ ากลุ่ม 



 
รายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Action Learning Project)  
 
 

เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่างประเทศของทีมประเทศไทย  

สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน : พื้นที่ศึกษาจังหวัดตรัง 
 
 
 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 3 หมูย่าง ประเด็น มีมาตรฐานสากล 
(Standard) 

 
 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ปี 2562 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 



รายงานการศึกษากลุ่ม 
(Group Action Learning Project)  

 
 

เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ประเด็นการต่างประเทศของทีมประเทศไทย  

สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและย่ังยืน : พื้นที่ศึกษาจังหวัดตรัง 
 

จัดท าโดย กลุม่ที ่3 หมูย่าง ประเด็น มมีาตรฐานสากล (Standard) 
 

 1. นายวุฒินัย ยุวนานนท์ 
 2. นายอังกูร  กุลวานิช 
 3. นายพลช หุตะเจริญ 
 4. นางอุมาพร  ฟูตระกูล 
 5. นางสาวสุภาวดี  แย้มกม 
 6  นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ 
 7. นายพสุศิษฏ์  วงศ์สุรวัฒน์ 
 8. นายด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์ 
 9. นางนิพดา  เขียวอุไร 
 10. นายเสกสรรค์ สโรบล 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ปี 2562 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
 



หลักเกณฑ์การประเมินผลรายงานการศึกษากลุ่ม 
  รายงานการศึกษากลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ส าเร็จการฝึกอบรม โดยก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินไว้ ดังนี้ 
๑. ผู้ประเมิน : รศ.พชร เพ็ชรประดับ และรศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช (G๓) มีมาตรฐานสากล 
๒. วิธีการ : แต่ละกลุ่มจัดส่งรายงานการศึกษากลุ่มภายในระยะเวลาที่ก าหนด และน าเสนอในลักษณะการ
เสวนาสรุปผลการศึกษาพ้ืนที่แบบบูรณาการการเรียนรู้ โดยผู้แทนทุกกลุ่มต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นที่ศึกษาและผู้สนใจทั่ วไป ตามวันและ
เวลาที่หลักสูตรก าหนด 
๓. หลักเกณฑ์การผ่านการประเมิน : รายงานมีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องตามโครงสร้างที่ก าหนด ได้รับคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะผ่านการประเมิน 
๔. ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก (ร้อยละ) คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อควร
ปรับปรุง 

๑. เนื้อหารายงาน 
๑.๑ สภาพทั่วไปและความส าคัญของ

ปัญหาพื้นที่ที่ท าการศึกษา 
๑.๒ ผลการศึกษาตามประเด็นปัญหา 
๑.๓ บทวิเคราะห์ผลการศึกษา 
๑.๔ การสังเคราะห์และสรุปผล

การศึกษา 
๑.๕ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(๘๐) 
๑๐ 

 
๑๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
๒๐ 

 
๙ 
 

๙ 
๑๘ 
๑๘ 

 
๑๘ 

 

๒. การน าเสนอรายงาน และการตอบ
ประเด็นค าถาม 

๒๐ ๑๙  

รวม ๑๐๐ ๙๑  
 

  ทั้งนี้ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะน ารายงานการศึกษากลุ่มขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ http:/mfa.go.th/dvifa/th/training/4946 เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

********************************* 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การศึกษากลุ่ม (Group Action Learning Project) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศของทีมประเทศไทย สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน : 
พ้ืนที่ศึกษาจังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ใน
ประเด็นการต่างประเทศของทีมประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพ่ือจัดท าข้อเสนอ
เชิ งนโยบายให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่ ศึกษา โดยกลุ่ ม 3 ได้ด าเนินการศึกษาในประเด็น มี
มาตรฐานสากล (Standard) มุงใหไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืนบนหลักสิทธิมนุษยชน และต่อยอด
ความส าเร็จในเรื่อง การตอตานและแกไขปัญหาการคามนุษยที่สอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศของไทย ทั้งสินคาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการประมง รวมถึงการมุงอนุรักษ์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพ ท าการศึกษาภาคสนามโดยการเก็บรวมรวมข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารทะเล ที่ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตภัณฑ์
อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) ใช้วิธีการศึกษาด้วยการรับฟังข้อมูล การสัมภาษณ์ การเข้าสังเกต
ในสถานที่จริง และใช้แนวพินิจแบบ inside in ร่วมกับการอภิปรายกลุ่ม (group discussion) 
สังเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย บนพ้ืนฐานของสมมติฐานที่ว่า แรงงานและ
วัตถุดิบน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อมาตรฐานของโรงงานแปรรูปอาหารทะเล เนื่องจากมีความไม่
แน่นอนสูง ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบทและสถานการณ์แวดล้อม ซึ่งผล
การศึกษาที่เน้นประเด็นย่อย ด้านแรงงานและวัตถุดิบ พบว่า 

ด้านแรงงาน ผู้ประกอบการ มีการพ่ึงพาแรงงานอย่างเข้มข้น (labour intensive) 
เงินเดือนและสวัสดิการแรงงานเป็นตามมาตรฐาน มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันก็ข้อแตกต่างบางประการ กล่าวคือ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล จ ำกัด (มหาชน) พ่ึงพิงแรงงานกึ่งทักษะจากแรงงานต่างด้าวที่มีอายุเฉลี่ยไม่มากนักเป็น
หลัก ในขณะที่บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) ใช้แรงงานไทยท้องถิ่นที่มีอายุ
เฉลี่ยค่อนข้างมากเป็นหลัก นอกจากนี้  รูปแบบการผลิตและการใช้แรงงานก็แตกต่างกันตาม
กระบวนการผลิตและพันธะกรณีในการส่งมอบสินค้าที่แตกต่างกันด้วย ในชั้นนี้ แม้ว่าผู้ ประกอบการ
ทั้งสองรายยังสามารถแก้ปัญหาแหล่งคนงานและต้นทุนแรงงานอันเกิดจากผลกระทบจากมาตรการ
แก้ไขปัญหาแรงงานประมงและสิทธิมนุษยชนได้ในระดับหนึ่ง แต่หากมีการปรับขึ้นค่าแรง ย่อมส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการทั้งสองรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ด้านวัตถุดิบ ผู้ประกอบการทั้งสองรายใช้สินค้าประมงหลายชนิดเป็นวัตถุดิบหลัก แต่มี
ความแตกต่างกันในด้านการจัดหาวัตถุดิบ กล่าวคือ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัด 
(มหาชน) รับผลิตสินค้าแช่แข็งตามค าสั่งของลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้และลูกค้าเป็น
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ผู้น าสินค้าไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศเองทั้งหมด จึงไม่ประสบปัญหาในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ
และการจ าหน่าย และประเด็นเรื่องมาตรฐานของวัตถุดิบก็เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าด้วย ในขณะ
ที่บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) น าวัตถุดิบมาแปรรูป ปรุงรส และบรรจุ
กระป๋อง เพ่ือจ าหน่ายในตราสินค้าของตนเอง โดยจ าหน่ายตลาดภายในประเทศเป็นหลัก 
ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง โดยส่วนใหญ่ เป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ และเป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องมาตรฐานของวัตถุดิบเอง นับถึงปัจจุบันยังไม่พบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ แต่
อาจมีปัญหาในเรื่องของราคาวัตถุดิบบ้าง ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนและราคาจ าหน่ายสินค้า และในที่สุด
อาจต้องผลักภาระไปยังผู้บริโภค ซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการทั้งสองรายต่างพ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งไม่มีหลักประกันได้ว่าจะมีความมั่นคง
ระยะยาว 

จากผลการศึกษาดังกล่าว มีข้อสรุปว่า ปัจจัยด้านแรงงานและวัตถุดิบเป็นความท้า
ทายที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลใน
จังหวัดตรัง จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับจังหวัดตรัง ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านแรงงาน จังหวัดตรังควรมีการเสนอรัฐบาลชะลอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าออกไป
ก่อน และในกรณีที่ไม่สามารถชะลอการขึ้นค่าแรงได้ควรเสนอให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือเพ่ือลด
ต้นทุน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการหาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยทดแทนแรงงาน รวมถึง
การหามาตรการส่งเสริมการน าเข้าเครื่องจักร เช่น ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ยกเว้นหรือลดภาษีการ
น าเข้าเครื่องจักร นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดตรังควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
จังหวัดตรังในการผลิตนักศึกษาให้ตรงกับสายงานอาชีพที่ภาคเอกชนต้องการ โดยเฉพาะสาย
อาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาแรงงานที่มีทักษะ (Skilled workers) 

2. ด้านวัตถุดิบ จะต้องผลักดันให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดท าฐานข้อมูลแหล่ง
ทรัพยากรประมงทั้งในและต่างประเทศที่สมบูรณ์ และจังหวัดตรังควรเสนอให้รัฐบาลเจรจากับ
ประเทศท่ียังมีแหล่งทรัพยากรประมงทะเลอยู่อย่างเพียงพอ โดยให้ไทยเข้าไปท าประมงในน่านน้ าของ
ประเทศนั้นๆ มีการประสานผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรมในลักษณะพันธมิตรการค้า
ทรัพยากรประมงทะเล รวมทั้งเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอนุญาตให้มีพ้ืนที่สัมปทานในทะเลส าหรับท า
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในทะเล (Marine culture) ในน่านน้ าของไทยด้วย ยิ่งไปกว่านั้น กรมประมง
หน่วยงานวิจัยด้านทรัพยาการทางทะเลและมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายสร้างความร่วมมือและ
สนับสนุนให้มีการท าวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงทางทะเลให้เป็น
รูปธรรม ซึ่งจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนของภาคเอกชนต่อไป 
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3. ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่  ควรเร่งกระตุ้นให้มีการสร้างการยอมรับมาตรฐานอาหาร 
ฮาลาลของไทยในระดับสากล  พิจารณาจัดท า เมืองพันธมิตร (Friendship cities) ระหว่างจังหวัด
ตรังกับจังหวัดในต่างประเทศที่มีสภาพความคล้ายคลึงกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและ
เป็นพันธมิตรการค้าระหว่างกัน  นอกจากนี้บริษัทแปรรูปอาหารทะเลในจังหวัดตรังควรพิจารณาให้
ความช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านแปรรูปอาหารทะเลในพ้ืนที่ ในลักษณะการท า CSR (ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของเศรษฐกิจระดับฐานราก 
ของจังหวัดโดยรวมด้วย 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

1.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่ภาคใต้

ฝั่งตะวันตกติดกับทะเลอันดามันแห่งมหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 3,008,400 ไร่มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นล าดับที่ 4 ของภาคใต้ และล าดับที่ 33 ของประเทศ อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ฝั่งทะเลตลอดแนวเขต
จังหวัดยาว 119 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 46 เกาะ โดยมีเกาะที่ส าคัญ เช่น เกาะ
ลิบงซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เกาะมุก เกาะกระดาน เป็นต้น โดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่างๆ 
ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 
จังหวัดกระบี่ 

ทิศใต ้ ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน   
มหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัด 
กั้นอาณาเขต) 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน  
มหาสมุทรอินเดีย 

1.1.2 ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่ า ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็ก

กระจัดกระจายอยู ่ทั ่วไป พื้นที ่ราบเรียบมีจ านวนน้อยซึ ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมี
เทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือจรดใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มี
พ้ืนที่ป่าประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นส าหรับพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับทะเลมีป่า
ชายเลนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ 

1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
1) ฤดูกาล จังหวัดตรังตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน โดยมี

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปี มีฝนตกชุกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน  2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง 
ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกชุก  เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย ส าหรับตรังอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับ
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อิทธิพลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะ
พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซึ่งตั้งอยู่ในด้านรับลมมีฝนตกชุก จังหวัดตรังมี 2 ฤดูกาล คือ 

1.1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยฤดูฝน
ช่วงแรกจะมีฝนตกสม่ าเสมอในปริมาณ 118.7-730.2 มิลลิเมตรต่อเดือน และฤดูฝนช่วงหลังจะมีปริมาณ
ฝนค่อนข้างน้อย 

1.2) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมจากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 

2) ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ าเป็น
ฤดูกาล 2 ชนิด คือ 

2.1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
2.2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน 

พฤษภาคม 
3) อุณหภูมิของอากาศ ปี 2558 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.67 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 33.42 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปี 23.68 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2558 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 79.40% ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด
เฉลี่ยตลอดปี 97.50% ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปี 44.25%, ปริมาณฝนปี 2558 ปริมาณฝน
ตกตลอดปี 2,083.8 มิลลิเมตร จ านวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตรขึ้นไป มีทั้งหมด 170 วัน 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 แผนภูมิแสดงปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่ฝนตก  ปี 2544 – 2558 

2,636.30
2,673.90

2,120.00
1,637.60

1,832.60
1,813.00

2,032.30
1,998.60

2,452.10
1,781.40

2,117.20
2,342.70
2,335.40

2,579.10
2,489.20

2,195.10
2,083.80

204

189

189

158

157

155

175

179

175

161

171

187

177

188

166

183

170

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

จ ำนวนวนัท่ี
ฝนตก

ปริมำณ
น ้ำฝน (มม.)
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4) แหล่งน้ าส าคัญ แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีต้นก าเนิดอยู่ในพื้นที่ภูเขาและเทือกเขา
ด้านทิศตะวันออกของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นล าน้ าสายสั้น ๆ และมีความลาดชันสูง โดยระบายลงสู่ทางด้าน
ทิศตะวันตก มีจ านวนรวมทั้งหมด 186 สาย ประกอบด้วยแม่น้ าสายส าคัญ 2 สาย คือ  

4.1) แม่ น้ า ต รั ง  มี ต้ น ก า เนิ ด จ าก เทื อ ก เข าบ ร รทั ด  ใน เข ต จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่ มีความยาวประมาณ 123 
กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ 7 สายได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยาง
ยวน คลองล าภูรา และคลองนางน้อย แม่น้ านี้ไหลผ่านท้องที่ จังหวัดตรัง 5 อ าเภอคือ อ าเภอรัษฎา 
อ าเภอห้วยยอด อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอเมืองตรัง และอ าเภอกันตัง แล้วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดียที่ปากน้ ากันตัง อ าเภอกันตัง 

4.2) แม่น้ าปะเหลียน มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง 
และจังหวัดสตูล มีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ 7 สาย ได้แก่ คลองปะเหลียน คลอง
ล าแคลง คลองล าปลอกคลองห้วยด้วน คลองล าพิกุล คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลองล าชาน 
แม่น้ านี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 2 อ าเภอ คือ อ าเภอย่านตาขาวและอ าเภอปะเหลียน  แล้วไหลลงสู่
ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากแม่น้ าปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน 

1.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดตรังมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,088,400 ไร่แบ่งเป็นพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 

1,659,188 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.72 และพ้ืนที่ป่าไม้ 1,292,632 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.85 ของพ้ืนที่
ทั้งภาค โดยพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรแบ่งได้เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 1,647,018 ไร่ 
ส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผลจ าพวก ทุเรียน มังคุด เงาะ ส่วนที่เหลือเป็น
พ้ืนที่นา 12,170 ไร่ นอกจากนั้นเป็นที่อยู่อาศัย พืชไร่สวนผักและไม้ดอก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และที่รก
ร้าง 136,580 ไร่ 

1.1.5 การปกครอง 
จังหวัดตรังมีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 87 ต าบล 723 หมู่บ้าน 

และมีการบริหารราชการ ดังนี้ 
1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 33 หน่วยงาน ได้แก่ 

1.1) สังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 หน่วยงาน 
1.2) สังกัดกระทรวงคมนาคม 1 หน่วยงาน 
1.3) สังกัดกระทรวงแรงงาน 4 หน่วยงาน 
1.4) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 6 หน่วยงาน 
1.5) สังกัดกระทรวงการคลัง 1 หน่วยงาน 
1.6) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1 หน่วยงาน 
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1.7) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 1 หน่วยงาน 
1.8) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ 1 หน่วยงาน 
1.9) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 หน่วยงาน 
1.10) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 หน่วยงาน 
1.11) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 1 หน่วยงาน 
1.12) สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หน่วยงาน 
1.13) สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 1 หน่วยงาน 
1.14) สังกัดกระทรวงยุติธรรม 3 หน่วยงาน 
1.15) สังกัดกระทรวงพลังงาน 1 หน่วยงาน 
1.16) สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงาน 
1.17) ไม่สังกัดกระทรวง 1 หน่วยงาน 

2) การบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 70 หน่วยงานได้แก ่
2.1) สังกัดกระทรวงคมนาคม 5 หน่วยงาน 
2.2) สังกัดกระทรวงแรงงาน 1 หน่วยงาน 
2.3) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 12 หน่วยงาน 
2.4) สังกัดกระทรวงการคลัง 4 หน่วยงาน 
2.5) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 2 หน่วยงาน 
2.6) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 15 หน่วยงาน 
2.7) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ 2 หน่วยงาน 
2.8) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 6 หน่วยงาน 
2.9) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 หน่วยงาน 
2.10) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 2 หน่วยงาน 
2.11) สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หน่วยงาน 
2.12) สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 2 หน่วยงาน 
2.13) สังกัดกระทรวงยุติธรรม 1 หน่วยงาน 
2.14) สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 2 หน่วยงาน 
2.15) สังกัดกระทรวงกลาโหม 5 หน่วยงาน 

3) รัฐวิสาหกิจ  19 หน่วยงาน 
4) หน่วยงานอิสระ 13 หน่วยงาน 
5) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

5.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 1 แห่ง 
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5.2) เทศบาล 22 เทศบาล 
5.3) องค์การบริหารส่วนต าบล  77 อ.บ.ต. 

1.1.6 ประชากรและความหนาแน่นของประชากร 
จ านวนประชากรจังหวัดตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 640,793 คน 

ชาย 313,899 คน หญิง 326,894 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 220,647 ครัวเรือน ประชากร
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก อัตราความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 130.31  คน ต่อ 
1 ตารางกิโลเมตร 

 
ตารางที ่1.1 แสดงจ านวนประชากรจังหวัดตรัง  

อ าเภอ 
ระยะ 
ทาง
(กม.) 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

อบต. 
จ านวน
ต าบล 

เทศ 
บาล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
บ้าน 

ราษฎร
ชาย 

ราษฎร
หญิง 

รวม 
ราษฎร 

เมืองตรัง  - 533.873 12 15 4 121 62,293 74,375 81,453 155,828 

กันตัง 24 609.635 13 14 1 83 27,044 43,239 43,645 86,884 

ย่านตาขาว 22 431.057 6 8 3 67 20,326 31,407 32,997 64,404 

ปะเหลียน 44 973.130 9 10 3 86 21,821 33,148 34,208 67,356 

สิเกา 33 523.983 4 5 3 40 13,180 19,064 18,756 37,820 

ห้วยยอด 28 747.274 14 16 5 133 32,167 46,679 47,947 94,626 

วังวิเศษ 60 477.125 5 5 1 68 14,628 21,607 21,906 43,513 

นาโยง 12 165.017 6 6 1 53 14,068 21,528 22,946 44,474 

รัษฎา 57 232.425 5 5 1 50 10,576 14,410 14,727 29,137 

หาดส าราญ 59 224.000  3 3 - 22 4,544 8,442 8,309 16,751 

รวม  - 4,917.519 77 87 22 723 220,647 313,899 326,894 640,793 

ที่มา :  ที่ท าการปกครอง จังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
 

1.1.7 ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80.00 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 18.5 

และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก 
1) ความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม ในสถาบันทางศาสนา 

1.1) จ านวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ  
- ศาสนาพุทธ ร้อยละ 80.00  
- ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 18.5  
- ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.5 
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1.2) จ านวนวัด/ส านักสงฆ์  ที่พักสงฆ์  พระภิกษุ สามเณร นางชี ศิษย์วัด 
- วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน  166 แห่ง 
- ที่พักสงฆ์ จ านวน 55 แห่ง 
- พระภิกษุ จ านวน 1,060 รูป 
- สามเณร จ านวน 220 รูป 
- นางชี จ านวน 47 คน 
- ศิษย์วัด จ านวน 51 คน 

1.3) จ านวนมัสยิด จ านวน 140  
1.4) จ านวนโบสถ์คริสต์ 

-โบสถ์คาธอลิก จ านวน 1 แห่ง 
-โบสถ์โปรแตสแตนน์ จ านวน 6 แห่ง 

ประชาชนชาวจังหวัดตรังมีศรัทธายึดมั่นในศาสนาพุทธ ยิ่งกว่าศาสนาอ่ืน เช่น 
ศาสนาคริสต์และอิสลาม ภายในจังหวัดตรังแต่ละอ าเภอและต าบลจะมีวัดศาสนาพุทธ ส านักสงฆ์ อยู่เกือบ
ทุกแห่ง ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวจีน ส่วนมากก็นับถือศาสนาพุทธควบคู่ไปกับการ
ถือศีลกินเจ ตามฤดูกาลที่มีตามศาลเจ้าต่าง ๆ สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อศรัทธาและยึด
มั่นในพระพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมากส่วนศาสนาอ่ืนมีอยู่บ้างเพียงส่วนน้อยและคล้อยตามประเพณีของ
ชาวจีนไปบ้าง  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในตัวเมือง ถึงแม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาหลายศาสนา แต่ก็ไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด ต่างก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม ในวัฒนธรรมทั่วไปของชาวพ้ืนเมืองชาวตรังปฏิบัติตาม
ครรลองของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนา ซึ่ง
สืบเนื่องมาจากอินเดียและลังกา เชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรังเป็นเมืองหน้าด่านของ
จงัหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตก ในฐานะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแม่เป็นเมืองเอกวัฒนธรรม
ของตรังจึงเป็นแบบเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เช่น วันตรุษ วันสารท พิธีทาง
ศาสนา   

2) ด้านศิลปะวัฒนธรรม 
จังหวัดตรังมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งในด้านศิลปะการแสดงและ

หัตถกรรม  ศิลปะการแสดง เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า ศิลปะหัถตกรรม เช่น การประดิษฐ์เสื่อ
เตย  มีดพร้า(นาป้อ) ผ้าทอพ้ืนเมือง (นาหมื่นศรี) และเสวียนหม้อจากก้านจาก  

ด้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับ
จีน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยผสมจีน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  
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ก็ยังคงยึดถือประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา แต่ไม่เคร่งครัดเหมือน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประเพณีของชาวตรังที่แตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างชัดเจน ได้แก่  

- ประเพณีแต่งงานจะจัดงานใหญ่พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและร่วม
รับประทานอาหาร จัดขบวนแห่ของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์ มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน โดยเจ้าภาพ
เป็นผู้มอบให้พร้อมกับติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย ส าหรับแขกที่รับเชิญไปร่วมขบวนแห่หรือ
รับประทานอาหาร ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของเจ้าภาพ การแต่งกายของแขกไม่ค่อยพิถีพิถัน แต่งกาย
ตามสบาย เมื่ออาหารชนิดสุดท้ายขึ้นโต๊ะ หลังจากรับประทานเสร็จ แขกก็จะกลับหมด ให้เจ้าภาพมีเวลา
จัดเก็บท าความสะอาดสถานที่ต่อไป 

- ประเพณีงานศพเมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม จะไม่ออกบัตรเชิญแต่
จะพิมพ์แผ่นประกาศขนาดใหญ่โดยระบุชื่อผู้ตาย สาเหตุการตาย สถานที่ตั้งศพ วันจัดงาน วัน
ฌาปนกิจ และรายชื่อเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติทุกคนไปปิดไว้ในที่ชุมชน  เช่น ร้านอาหาร หน้าบ้าน 
ร้านค้าทั่วไป และจะส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบางราย ตั้งศพที่วัดหรือมูลนิธิกุศลสถานเพ่ือ
ความสะดวกของแขกที่ไปและความพร้อมของเครื่องใช้ไม้สอย ในงานจะมีญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูงไป
ร่วมงานคับคั่ง แขกที่ไปในงานทุกคนจะได้รับบัตรขอบคุณ ในบัตรระบุ วันที่ เวลา สถานที่เผาหรือฝัง
ศพไว้ ในวันเคลื่อนศพออกจากบ้านหรือวัดไปเผาหรือฝัง เจ้าภาพจะเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจ านวน
มาก การเคลื่อนศพออกจากบ้านก็จะจัดขบวนรถยนต์ยาวเหยียด มีผ้าสีขาวผูกหน้ารถทุกคัน เมื่อถึง
ปลายทางแล้วรถทุกคันจะได้รับซองมีเงินอยู่ข้างในเป็นสินน้ าใจจากเจ้าภาพ    

- ประเพณีกินเจจะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ า ถึงวันขึ้น 9 ค่ า เดือน 9 ของจีน  
โดยจัดปีละครั้งในงานมีฝ่ายพิธีการจัดโต๊ะบูชา ฝ่ายอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฝ่ายอ่านบทสวดมนต์
ร่วมกันประกอบพิธีกินเจ และเชิญชวนผู้ศรัทธามาร่วมกันกินเจก่อนถึงวันก าหนด เพ่ือให้ร่างกาย
บริสุทธิ์และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระอิศวรผู้เป็นใหญ่และพระจากดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ให้
มาเป็นพยานในการประกอบพิธีกินเจส่วนเจ้าอ่ืน ๆ ที่อัญเชิญมามีทั้งพุทธ พราหมณ์และเต๋า เพ่ือให้
เกิดศรัทธาในการรักษาศีล 

1.1.8 โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
1) ไฟฟ้า จังหวัดตรัง มีส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13 แห่ง ดังนี้ 

1.1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง 
1.2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ห้วยยอด 
1.3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.กันตัง 

1.3.1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.เกาะลิบง 
1.3.2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย บ้านเกาะมุกต์ 

1.4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ย่านตาขาว 
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1.5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.นาโยง 
1.6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.สิเกา 
1.7) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.วังวิเศษ  
1.8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.ปะเหลียน 

1.8.1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ต.เกาะสุกร 
1.9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.รัษฎา 
1.10) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.หาดส าราญ 
จังหวัดตรังมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2558 

จังหวัดตรังมีครัวเรือนทั้งหมด 220,647 ครัวเรือน มีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 193,661 ครัวเรือน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง มีโครงการที่จะขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน และได้ด าเนินการส ารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายครบทุกครัวเรือนแล้ว ปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนของการขออนุมัติงบประมาณ 

 

ตารางที ่1.2 สถานการณ์มีไฟฟ้าใช้แต่ละอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

ที ่ อ าเภอ ต าบล 

ระดับหมู่บ้าน ระดับหลังคาเรือน 

หมู่บ้าน
ทั้งหมด 

มีไฟฟ้า
ใช้แล้ว 

ครัวเรือน
ทั้งหมด 
(ราย) 

มีไฟฟ้าใช้
แล้ว (ราย) 

ไม่มีระบบไฟฟ้า
ครอบคลุม 

ไม่มี
ไฟฟ้า 
(ราย) 

มี
ปัญหา 
(ราย) 

1 เมือง 16 119 119 42,953 42916 37 31 

2 สิเกา 5 40 40 7,920 7864 56 56 

3 นาโยง 6 53 53 11,834 11804 30 26 

4 กันตัง 14 95 95 24,876 24,623 182 58 

5 ย่านตาขาว 8 67 67 15,563 15,511 350 0 

6 ปะเหลียน 10 85 85 16,982 16,826 680 0 

7 หาดส าราญ 3 22 22 5,103 5,086 118 0 

8 ห้วยยอด 20 132 132 26,263 26,021 242 0 

9 วังวิเศษ 5 43 43 9,252 9,199 53 0 

10 รัษฎา 4 36 36 5,551 5,551 0 0 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมษายน 2558  
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2) ประปา จังหวัดตรังมีส านักงานประปา จ านวน 3 แห่งโดยแต่ละส านักงานขึ้นตรง
กับส านักงานประปาเขต 5 สงขลาคือ 

2.1) ส านักงานประปาตรัง ให้บริการน้ าในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอกันตัง
อ าเภอนาโยง และอ าเภอสิเกา โดยมีแหล่งน้ าดิบ ได้แก่ แม่น้ าตรังในอ าเภอเมืองตรัง และคลองเมงใน
อ าเภอสิเกา  

2.2) ส านักงานประปาย่านตาขาว ให้บริการน้ าในเขตพ้ืนที่อ าเภอย่านตาขาว
อ าเภอปะเหลียน และองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอนโดยมีแหล่งน้ าดิบ ได้แก่ คลองล าพิกุล – 
ชานคลองวังพังและคลองปะเหลียน 

2.3) ส านักงานประปาห้วยยอดให้บริการน้ าในเขตพ้ืนที่อ าเภอห้วยยอด 
อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอรัษฎาโดยมีแหล่งน้ าดิบ ได้แก่ แม่น้ าตรังและคลองล าภูรา 

ปี 2558 มีจ านวนผู้ ใช้น้ า 43,309 รายมีปริมาณน้ าผลิตจริง 14,043,117 
ลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ าขาย 9,623,091 ลูกบาศก์เมตร   

3) การสื่อสารโทรคมนาคม  
จังหวัดตรังมีชุมสายโทรศัพท์ที่เป็นโครงข่ายของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง จ านวน 126 ชุมสาย 40,688 เลขหมาย 

4) การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและการใช้อินเตอร์เน็ต 
ปี 2558 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ านวน 567,983 คน การใช้คอมพิวเตอร์ 

170,477คน มีการใช้อินเตอร์เน็ต 188,205 คน  
5) ด้านการคมนาคม การคมนาคมขนส่งในจังหวัดตรัง สามารถเดินทางหรือขนส่ง

สินค้าได้ 4 เส้นทาง คือ 
5.1) การคมนาคมทางบก 

5.1.1) ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนั้นยังมีถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดไปอ าเภอ
ต่าง ๆ สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกทุกฤดูกาล โดยมีสายทางทั้งหมด 75 สายทาง 

5.1.2) ทางรถไฟ มีบริการรถไฟ 2 ขบวน คือ ขบวนรถเร็ว กันตัง-
กรุงเทพฯ ทุกวัน ๆ ละ 1 ขบวน และขบวนรถด่วน ตรัง-กรุงเทพฯ ทุกวัน ๆ ละ 1 ขบวน 

5.2) การคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานตรัง มีบริการสายการบิน 2 สาย
การบิน คือ สายการบินนกแอร์ ท าการบินวันละ 3 เที่ยวบิน และสายการบิน Air Asia ให้บริการ 
วันละ 2 เที่ยวบิน ในเส้นทาง ตรัง-ดอนเมือง ทุกวัน 
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5.3) การคมนาคมทางน้ า 
5.3.1) จังหวัดตรังมีท่าเรือพาณิชย์จ านวน 5 ท่า คือ 

5.3.1.1) ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ที่ตั้ง
บริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์/เรือ
ล าเลียงสินค้า 

5.3.1.2) ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบเรือ
ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ท่าเทียบ
เรือสินค้าประเภทเทกอง /เรือล าเลียงสินค้า 

5.3.1.3) ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 
ตันกรอสที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง/ 
เรือล าเลียงสินค้าขนาด 1,500 ตันกรอส 

5.3.1.4) ท่าเทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ตั้ง
บริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์  / เรือ
ล าเลียงสินค้า ขนาด 1,500-2,500 ตันกรอส 

5.3.1.5) ท่าเทียบเรือนาเกลือ กว้าง 29.00 เมตร ยาว 185 
เมตร ที่ตั้ง บริเวณแม่น้ าตรัง หมู่ที่ 2 ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งทางทะเลในพ้ืนที่
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) โครงการร่วมมือ
เศรษฐกิจอนุทวีป ระหว่าง บังคลาเทศ -อินเดีย - พม่า – ศรีลังกา - ไทย 

5.3.2) จังหวัดตรังมีท่าเรือท่องเที่ยวจ านวน 4 ท่า คือ 
5.3.2.1) ท่าเทียบเรือปากเมง ที่ตั้งบริเวณอุทยานแห่งชาติหาด

เจ้าไหม ต าบลไม้ฝาดอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
5.3.2.2) ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู ที่ตั้งบริเวณบ้านควนตุ้งกู อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรังเป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน วิ่งระหว่าง
ท่าเรือควนตุ้งกูกับเกาะมุกด์ 

5.3.2.3) ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน ที่ตั้งบริเวณหมู่ที่  2 ต าบล 
บ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือโดยสาร
ขนาดใหญ ่

5.3.2.4) ท่าเทียบเรือเกาะสุกร ที่ตั้ง บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน  - 
ท่าเรือประมงเข้า-ออก มีจ านวน 34 ท่า/แพปลา 
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1.1.9 การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ท่ีส าคัญ 
1) การเกษตร 

1.1) พื้นที่ท าการเกษตรจังหวัดตรัง ในปี 2558 จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 
3,088,399.375 ไร่เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 1,659,188 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.72 ของพ้ืนที่ครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด จ านวน 173,764 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 97,434 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 56.07 โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากที่สุด คือ ห้วยยอด รองลงมาคือ วังวิเศษ ปะเหลียน 
และอ าเภอเมืองตรัง ตามล าดับ 

 
ตารางที ่1.3 ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของจังหวัดโดยแยกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
พื้นที่ท าการเกษตร 

(ไร่) 
ครัวเรือนทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 
ครัวเรือนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
1 เมืองตรัง 221,771 37,735 16,869 
2 กันตัง 172,227 23,491 12,109 
3 ย่านตาขาว 165,555 24,060 10,608 
4 ปะเหลียน 240,154 17,980 11,334 
5 สิเกา 142,873 14,096 5,836 
6 ห้วยยอด 261,787 23,225 15,087 
7 วังวิเศษ 241,063 9,738 7,415 
8 นาโยง 93,955 13,047 7,104 
9 รัษฎา 71,333 6,416 5,229 
10 หาดส าราญ 48,470 3,976 3,090 

รวม 1,659,188 173,764 94,683 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558)   
 

1.2) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด โดยข้อมูลยางพาราจังหวัด
ตรัง ในปี 2558 สรุปดังนี้ 

 จ านวนครัวเรือนปลูกยางพารา จ านวน  67,427 ครัวเรือน 

 พ้ืนที่ปลูกยางพารา จ านวน  1,560,507 ไร่  

 เนื้อท่ีให้เก็บเก่ียว  จ านวน  1,233,396 ไร่  

 ผลผลิตยางพารา จ านวน 319,563 ตัน  
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ตารางที่ 1.4 ข้อมูลยางพาราของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก 

(ไร่) 
เนื้อที่ให้เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต  
(ตัน) 

1 เมืองตรัง 8,756 166,569 130,740 35,038 
2 กันตัง 7,937 143,295 129,199 33,721 
3 ย่านตาขาวขาว 7,952 149,505 99,291 26,908 
4 ปะเหลียน 10,292 281,709 231,672 58,613 
5 สิเกา 4,403 188,269 121,599 32,589 
6 ห้วยยอด 10,711 215,509 189,817 49,163 
7 วังวิเศษ 6,507 209,201 159,074 41,996 
8 นาโยง 4,889 80,574 66,108 15,800 
9 รัษฎา 3,746 81,989 68,737 17,116 
10 หาดส าราญ 2,234 43,887 37,159 8,621 

รวม 67,427 1,560,507       
67,427 

1,233,396 319,563 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

 
1.3) ปาล์มน้ ามันมี พ้ืนที่ปลูกไม่มากนักแต่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูง ข้อมูลปาล์ม

น้ ามันจังหวัดตรัง ในปี 2558 สรุปดังนี้ 

 จ านวนครัวเรือนปลูกปาล์มน้ ามัน จ านวน 7,960 ครัวเรือน 

 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน จ านวน 165,225 ไร่  

 เนื้อท่ีให้เก็บเก่ียว  จ านวน 134,771 ไร่  

 ผลผลิตปาล์มน้ ามัน จ านวน 331,207 ตัน  
 

ตารางที ่1.5 ข้อมูลปาล์มน้ ามันของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อท่ีปลูก   

(ไร่) 
เนื้อท่ีให้เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต       
(ตัน) 

1 เมืองตรัง 700 11,529 8,594 27,870 
2 กันตัง 1,202 21,287 16,750 56,180 
3 ย่านตาขาว 605 7,520 4,932 16,246 
4 ปะเหลียน 528 9,907 7,930 26,336 
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ตารางที่ 1.5 (ต่อ) ข้อมูลปาล์มน้ ามันของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อท่ีปลูก   

(ไร่) 
เนื้อท่ีให้เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต       
(ตัน) 

5 สิเกา 1,415 44,074 39,713 13,780 
6 ห้วยยอด 1,119 18,230 16,350 54,936 
7 วังวิเศษ 1,347 35,358 29,730 100,785 
8 นาโยง 177 2,326 2,081 7,057 
9 รัษฎา 222 9,359 5,473 17,968 
10 หาดส าราญ 645 5,635 3,218 10,050 

รวม 7,960 165,225 134,771 331,207 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
 

1.4) พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญรองลงมา ได้แก่ ไม้ผล เงาะ ทุเรียน มังคุด 
และลองกอง ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นสวนหลังบ้าน และมีแนวโน้มลดลงเพราะมีราคาไม่
แน่นอน  พ้ืนที่ปลูกกระจายในทุกอ าเภอ ส าหรับข้าว ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกหลักใน 3 อ าเภอ คือ ห้วยยอด 
นาโยง และอ าเภอเมือง มีแนวโน้มลดลงเพราะถูกทดแทนโดยพืชเศรษฐกิจอ่ืนโดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน 

 
ตารางที ่1.6 ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ที ่ พืช 
เกษตรกร พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม มูลค่าผลผลิต 

( ครัวเรือน ) ( ไร่ ) ( ไร่ ) (ตัน) (ล้านบาท) 

1 ยางพารา 6,742 1,560,507 1,233,396 319,563 12,782 
2 ปาล์มน้ ามัน 7,980 165,225 134,771 331,207 1,432 
3 เงาะ 3,424 3,293 2,906 2,369 33 
4 ทุเรียน 2,325 2,784 2,321 2,101 104 
5 มังคุด 3,388 4,641 3,375 1,524 17 
6 ลองกอง 5,106 6,433 5,256 3,018 45 
7 ข้าว 3593 12,170 12138 4910 243 
ที่มา :สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที ่1.7 ข้อมูลพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ชนิด/ชื่อพืช 
จ านวน 

ครัวเรือน 
พื้นที่ปลูก  

(ไร)่ 

พื้นที่ให้ผล
ผลิต 
(ไร)่ 

ผลผลิตรวม  
(ตัน) 

มูลค่า
ผลผลิต 

(ล้านบาท) 
1. ไม้ผล 14,243 17,151 13,860 9,012.89 982.63 
     เงาะ 3,424 3,293 2,906 2,369.89 816 
     ทุเรียน 2,325 2,784 2,321 2,101 104.42 
     มังคุด 3,388 4,641 3,375 1,524 16.94 
     ลองกอง 5,106 6,433 5,258 3,018 45.27 
2. ข้าวนาปี 3,593 12,170 12,138 4,910 243 
ที่มา :สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 
 

2) การประมง  
จังหวัดตรัง มีแนวชายฝั่งประมาณ 119 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ

อ าเภอสิเกา อ าเภอกันตัง อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอปะเหลียน ทรัพยากรประมงถือว่ามี
ความส าคัญกับประชาชนในจังหวัด เพราะการประมงเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมห้องเย็น โรงงานปลาป่น โรงงานน้ าแข็ง โรงงานปลากระป๋อง  

 
ตารางที ่1.8 จ านวนครัวเรือนที่ท าการประมง ปี 2558 
ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนครัวเรือน 

1 ปะเหลียน 246 
2 กันตัง 487 
3 หาดส าราญ 86 
4 สิเกา 298 
5 ย่านตาขาว 411 
6 ห้วยยอด 1,701 
7 รัษฎา 440 
8 เมืองตรัง 1,292 
9 นาโยง 451 
10 วังวิเศษ 756 

 รวม 6,168 
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จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดชายทะเลฝั่งทะเลอันดามันที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่า
ไม้ชายเลน มีเกาะแก่งจ านวนมาก ท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ ามีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีการ
ประกอบการประมงทะเล  ในรูปแบบประมงพ้ืนบ้าน และพาณิชย์  

2.1) การท าการประมงแบบพ้ืนบ้าน มีครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน ในเขตพ้ืนที่ 5 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสิเกา อ าเภอกันตัง อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอปะเหลียน ที่มี
อาชีพท าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง (ระยะ 3 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง) ที่มีใบทะเบียนและใบอนุญาต
ใช้เรือประมง ขนาดต่ ากว่า 10 ตันกรอส จ านวน 1,233 ล า มีการใช้เครื่องมือประมงพ้ืนบ้านตาม
ฤดูกาลที่เหมาะสมและแต่ละครัวเรือนมีเครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด  เช่น อวนลอยกุ้ง/ปลา อวน
ปู ลอบหมึก ไซ เบ็ด โพงพาง โป๊ะน้ าตื้น คราดหอย ท าการประมงตั้งแต่บริเวณชายฝั่งและห่างฝั่ง
ออกไปไม่เกิน 10 กิโลเมตร ตามศักยภาพของความยาวเรือประมงที่ใช้ท าการประมงเป็นหลัก มี
รายได้เฉลี่ยวันละ 2,000 บาท โดยมีการเวลาออกท าการประมงได้ประมาณปีละ 9 เดือน (ช่วงที่ 1 
ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 
25 วัน ทั้งนี้โดยปกติในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็นช่วงมรสุมชาวประมงเรือเล็กไม่สามารถออกท า
การประมง ประกอบกับ ณ ปัจจุบันกรมประมงยังไม่มีเงื่อนไขข้อก าหนดในการออกใบอนุญาตท าการ
ประมงส าหรับประมงพ้ืนบ้าน 

2.2) การท าการประมงเชิงพาณิชย์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอกันตัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปาก
แม่น้ าเส้นทางการเดินเรือทุกชนิด มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้เป็นแหล่ง
ชุมชนที่ประกอบอาชีพท าการประมงเชิงพาณิชย์ ทั้งที่เป็นคนดั้งเดิม และย้ายถิ่นเข้ามาท าการประมง 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก หรือธุรกิจต่อเนื่องกับการประมงเช่น ท่าเทียบเรือ ห้องเย็น แพปลา โรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่องมือประมงที่ใช้ เช่น อวนลาก อวนลอย อวนล้อมจับ อวนครอบปลากะตัก รวมทั้ง
มีเรือที่ออกไปท าการประมงต่างประเทศด้วย ทั้งนี้เรือประมงพาณิชย์ ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป 
ที่มีใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ จ านวน 232 ล า ซึ่งทุกครั้งโดยเฉพาะเรือประมงพาณิชย์ที่มี
ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ต้องแจ้งเข้า – ออก ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง
จังหวัดตรัง (PIPO) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 ศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ก าหนด 
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ตารางที่ 1.9 จ านวนเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ตั้งแต่ 1 เมษายน 
2559- 30 มีนาคม 2560 

ล าดับ 
ที ่

พื้นที่
ด าเนิน
การ 

ชนิดเครื่องมือ 
ท าการประมง 

จ านวนเรือประมง (ล า)  
รวม ขนาด 10 < 

20  
ตันกรอส 

ขนาด 20      
< 60 

ตันกรอส 

ขนาด 60 < 
150  

ตันกรอส 

ขนาด 150  
ตันกรอสขึ้น

ไป 
1 อ าเภอ

กันตัง 
อวนลากแผ่น
ตะเฆ่ 

- 73 90 1 164 

อวนล้อมจับ 9 3 7 2 21 
อวนล้อมจับ
ปลากะตัก 

- -  - - 1 

อวนครอบปลา
กะตัก 

- 9 1 - 10 

อวนลอย/อวน
จม/อวนล้อม
ติดตา 

1 1 - - 2 

อวนครอบหมึก 5 4 - - 9 
เบ็ดราว ยาว
ตั้งแต่ 100 
เมตรขึ้นไป 

1 5 - - 6 

เรือประกอบ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า (เรือปั่น
ไฟ) 

9 8 - - 17 

2 อ าเภอ
สิเกา 

อวนครอบปลา
กะตัก 

1 - - - 1 

3 อ าเภอ
ปะ
เหลียน 

อวนล้อมจับ 1 - - - 1 

ตารางที่ 1.9 (ต่อ) จ านวนเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ตั้งแต่  
1 เมษายน 2559- 30 มีนาคม 2560 
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รวม  28 103 98 3 232 

ล าดับ 
ที ่

พื้นที่
ด าเนินการ 

ชนิด
เครื่องมือ 
ท าการ
ประมง 

จ านวนเรือประมง (ล า)  
รวม ขนาด 10 < 

20  
ตันกรอส 

ขนาด 20 < 
60 

ตันกรอส 

ขนาด 60 < 
150  

ตันกรอส 

ขนาด 
150  

ตันกรอส
ขึ้นไป 

4 อ าเภอหาด
ส าราญ 

อวนลอย/
อวนจม/
อวนล้อม
ติดตา 

1 - - - 1 

รวม  28 103 98 3 232 
 

2.3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จังหวัดตรังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในปี 2559 จ านวน 6,374 ราย พื้นที่เลี้ยง 14,492.66 ไร่ ดังนี้ 

- สัตว์น้ าจืด ส่วนมากจะเลี้ยงปลาในครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เลี้ยงปลากินพืช ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาบ้า จาระเม็ดน้ าจืด สวาย ไน  ปลากินเนื้อ 
ได้แก่ ปลาดุก ปลาหมอ ปลากดเหลือง และกบนา เกษตรกรจ านวน 5,337 ราย 9,016 บ่อ พ้ืนที่
เลี้ยง 8,096.08 ไร่มีปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 3,798.70 ตัน คิดเป็นมูลค่า 227 ล้านบาท 

- ปลาน้ ากร่อย ได้แก่ ปลากะพงขาว, ปลากะรัง (เก๋า), ปลาช่อนทะเล 
เกษตรกรจ านวน 517 ราย 3,130 กระชัง พื้นที่เลี้ยง 23 ไร่  มีปริมาณการเพาะเลี้ยงปลาน้ ากร่อยใน
ปี 2558 จ านวน 809 ตัน คิดเป็นมูลค่า 809 ตัน   

- กุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาว และกุ้งกุลาด า เกษตรกร จ านวน 520 ราย 
2,069 บ่อ พ้ืนที่เลี้ยง 8,703.02 ไร่มีปริมาณการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในปี 2558 จ านวน 12,095 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 2,092 ล้านบาท 

2.4) ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ปี  2557 มีปริมาณการผลิต จ านวน 
160,348,381.52 ก.ก. มูลค่าการผลิต 2,862,291,527.50 บาท 

 
  



18 

ตารางที ่1.10 ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ปี 2557 
รายการ ปริมาณ (กก.) มูลค่าการผลิต (บาท) 

มูลค่าการผลิตรวม 160,348,381.52 2,862,291,527.50 
การประมงทะเล   
 การประมงทะเลพาณิชย์ (น้ าลึก) 102,748,542.4 618,791,877.8 
 การประมงทะเลพื้นบ้าน (ชายฝั่ง) 6,819,224.6 257,593,637.5 

การประมงชายฝั่ง   
 การท าฟาร์มเลี้ยงปลาน้ ากร่อย 809,378.19 53,870,829.18 
 การท าฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 36,842,322.96 1,502,429,456 
 การท าฟาร์มเลี้ยงหอย 836,589.36 5,556,083.78 

การประมงน้ าจืด   
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 3,798,681.8 71,709,301.14 
 การจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 8,493,642.21 351,264,271.7 

การเพาะพันธุ์/อนุบาล   
 การเพาะพันธุ์/อนุบาลกุ้งทะเล 24,098,557.69 (ตัว) 1,076,070.4 

ที่มา  :  ส านักงานประมงจังหวัดตรัง 
 

3) การปศุสัตว์  
สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดตรังได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และโค การเลี้ยงปศุสัตว์ของ

เกษตรกรส่วนใหญ่ นิยมเลี้ยงแบบผสมผสานกับการท าสวนยางพารา การท าสวนปาล์ม โดยมีการ
เลี้ยงปศุสัตว์หลายชนิด เพ่ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยใช้พ้ืนที่และเวลาที่เสร็จภารกิจหลัก ไปเลี้ยงปศุ
สัตว์เพ่ือเป็นรายได้เสริมของครอบครัว ชนิดของปศุสัตว์ที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบัน  คือ  โค
พ้ืนเมือง  สุกร  ไก่เนื้อ เป็ดเทศ แพะ และไก่ไข่ ตามล าดับ 

3.1) โคเนื้อ มีการเลี้ยงกันทุกอ าเภอ โดยเลี้ยงมากในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองตรัง 
และอ าเภอห้วยยอด การส่งเสริมสามารถท าได้ทุกอ าเภอ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรยังไม่สามารถ
ผลิตโคเนื้อได้เพียงพอต่อการบริโภค อีกทั้ง มีแหล่งอาหารสัตว์ที่สามารถเลี้ยงโคเนื้อได้เป็นอย่างดี
เฉลี่ยมีการเลี้ยง 4-5 ตัว / ครัวเรือน  

3.2) สุกร มีการเลี้ยงกันมากในเขตอ าเภอห้วยยอดและอ าเภอย่านตาขาว 
ส าหรับพ้ืนที่อ่ืนก็สามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุกรได้เช่นกัน  เนื่องจากจังหวัดตรังมีการบริโภคเนื้อ
สุกรมาก ปัจจุบันยังต้องน าเข้าจากจังหวัดใกล้เคียงอีกเป็นจ านวนมาก เพ่ือแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าด้วย
การท าหมูย่าง  
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3.3) แพะ มีการเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่ที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม คือ 
อ าเภอปะเหลียน ปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น การส่งเสริมสามารถท าได้หลายพ้ืนที่ ข้อควรค านึงควรส่งเสริม
ในเขตพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงแพะอยู่แล้ว เพราะจะท าให้สามารถพัฒนาให้เกิดตลาดซื้อ - ขายแพะ ได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

3.4) ไก ่เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ รวม 3 ประเภท คือ 
3.4.1) ไก่เนื้อ เลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่อ าเภอรัษฏา อ าเภอย่านตาขาว

และอ าเภอห้วยยอด ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด  โดยมีบริษัทใหญ่ ๆ ให้การ
สนับสนุนด้านเงินทุนในลักษณะการประกันราคาผลผลิต สามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงได้หลายพ้ืนที่ 
ปัจจุบันมีฟาร์มไก่เนื้อที่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มจ านวน 50 ฟาร์ม 

3.4.2) ไก่ไข่ เลี้ยงกันมากในเขตอ าเภอปะเหลียนและอ าเภอย่านตาขาว 
ปัจจุบันการผลิตไก่ไข่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัดสามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงได้หลาย
พ้ืนที ่

3.4.3) ไก่พ้ืนเมือง มีการเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือน โดยมีการเลี้ยงกันมาก
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอห้วยยอด  ส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือการบริโภค
ภายในครัวเรือน ที่เหลือจึงจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม การส่งเสริมสามารถท าได้ในหลายพ้ืนที่เนื่องจาก
ยังไม่มีผู้ เลี้ยงรายใหญ่ และมีความต้องการบริโภคไก่ พ้ืนเมืองเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ เกษตรกร
จ าเป็นต้องมีการปรับระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ิมมากข้ึน 
 
ตารางที่ 1.11 สถิติจ านวนปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
ผลผลิตที่ได้จากปศุสัตว์ (ตัว) 

โคเนื้อ 
สุกรแม่
พันธุ์ 

สุกรขุน ไก่เนื้อ ไก่ไข ่
ไก่

พื้นเมือง 

1 เมืองตรัง 4,978 5,160 2,743 343,740 8,641,740 4,487 

2 กันตัง 763 18,000 791 229,780 10,637,925 1,531 

3 ย่านตาขาว 1,127 13,920 2,373 547,760 22,252,864 1,897 

4 ปะเหลียน 1,302 60 749 67,005 97,121,025 3,002 

5 สิเกา 3,152 2,160 152 151,100 1,624,159 2,713 

6 ห้วยยอด 948 45,860 5,298 872,295 229,950 1,288 

7 วังวิเศษ 956 5,860 36 64,500 0 1,386 
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ตารางที่ 1.11 (ต่อ) สถิติจ านวนปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
ผลผลิตที่ได้จากปศุสัตว์ (ตัว) 

โคเนื้อ 
สุกรแม่
พันธุ์ 

สุกรขุน ไก่เนื้อ ไก่ไข ่
ไก่

พื้นเมือง 

8 นาโยง 1,362 1,380 1,594 1,170 32,576 2,044 

9 รัษฏา 1,844 10,640 1,642 3,044,515 10,369,103 2,149 

10 หาดส าราญ 1,868 0 0 100 0 999 

  รวม 18,300 103,040 15,377 5,321,965 150,909,341 21,498 

ที่มา  :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง  
 

ตารางที่ 12 สถิติมูลค่าที่ได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

อ าเภอ 

มูลค่าที่ได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ (บาท) 

โคเนื้อ 
(ล้านบาท) 

สุกรแม่
พันธุ์(ล้าน

บาท) 

สุกรขุน
(ล้าน
บาท) 

ไก่เนื้อ 
(ล้านบาท) 

ไก่ไข่(ล้าน
บาท) 

ไก่พ้ืนเมือง
(ล้านบาท) 

เมืองตรัง 99.568 6.192 15.599 22.825 24.456 0.807 
กันตัง 15.264 21.600 4.498 15.257 30.105 0.275 
ย่านตาขาว 22.536 16.704 13.497 36.372 62.975 0.341 
ปะเหลียน 26.040 72.000 4.262 4.449 274.852 0.540 
สิเกา 63.040 2.592 0.866 10.033 4.596 0.488 
ห้วยยอด 18.960 55.032 30.135 57.922 0.650 0.231 
วังวิเศษ 19.128 7.032 0.204 4.282 0 0.249 
นาโยง 27.240 1.656 9.064 77.690 .092 0.368 
รัษฏา 36.872 12.768 9.337 202,161 29.344 0.386 
หาดส าราญ 37.360 0 0 0.0066 0 0.179 

รวม 366.000 123.648 87.466 353.389 427.073 3.869 
ที่มา  :  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
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4) ข้อมูลวิสากิจชุมชน จังหวัดตรังมีวิสาหกิจชุมชน จ านวน 511 แห่ง สมาชิก
9,380 ราย 

 

ตารางที่ 1.13 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัดตรัง

อ าเภอ 
วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

จ านวน (แห่ง) สมาชิก (ราย) จ านวน (แห่ง) สมาชิก (ราย) 
1 กันตัง 61 935 - - 
2 นาโยง 35 585 - - 
3 ปะเหลียน 54 814 - - 
4 เมืองตรัง 81 1,321 1 4 
5 ย่านตาขาว 39 1,223 - - 
6 รัษฎา 26 615 - - 
7 วังวิเศษ 90 1,135 - - 
8 สิเกา 57 1,632 4 54 
9 ห้วยยอด 54 683 - - 
10 หาดส าราญ 15 446 - - 
 รวมทั้งหมด 511 9,380 5 58 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558)   
 

5) ข้อมูลสหกรณ์ จังหวัดตรังมีสหกรณ์ จ านวน 77 แห่ง สมาชิกรวม  85,001 คน  
ตารางที่ 1.14 สหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

ประเภทสหกรณ์ แห่ง จ านวนสมาชิก 
(คน) 

ทุนเรือนหุ้น  
(ล้านบาท) 

ทุนด าเนินงาน  
(ล้านบาท) 

สหกรณ์ภาคการเกษตร     
สหกรณ์การเกษตร 57 65,616 1,185.630 5,892.154 
สหกรณ์ประมง 1 66 1.134 1.186 
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร     
สหกรณ์ออมทรัพย์ 10 16,183 5,402.425 14,504.985 
สหกรณ์บริการ 9 3,136 40.467 90.458 

รวม 77 85,001 6,629.656 20,534.126 
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6) อุตสาหกรรมที่ส าคัญ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดตรัง
มีโรงงานขึ้นทะเบียนอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 625 โรงงาน  
ตารางที่ 1.15 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและจ านวนแรงงาน ชาย-หญิง 

โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน (บาท) 
คนงาน รวม 

ชาย หญิง 
โรงงานขนาดเล็ก 489 2,160,299,720.99 2,480 896 3,336 
โรงงานขนาดกลาง 111 3,615,384,724.00 4,175 3,935 8,110 
โรงงานขนาดใหญ่ 25 6,284,881,928 2,488 5,905 8,393 

รวม 625 12,049,566,372.99 9,143 10,736 19,879 
ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
หมายเหตุ : เกณฑ์ในการแบ่งขนาดโรงงาน  

โรงงานขนาดเล็กมีเงินลงทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท  
โรงงานขนาดกลาง มีเงินลงทุน ตั้งแต่ 10 - 100  ล้านบาท 
โรงงานขนาดใหญ่มีเงินลงทุน มากกว่า  100 ล้านบาท 

ตารางที่ 1.16 จ านวนโรงงานจ าแนกตามรายอ าเภอปี 2558 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ 
จ านวน
โรงงาน 

เงินทุน(บาท) 
คนงาน 

รวม (คน) 
ชาย(คน) 

หญิง 
(คน) 

1. เมืองตรัง 258 6,825,362,506 3,117 6,268 9,385 
2. กันตัง 74 91,142,663 1,687 2,188 3,875 
3. ย่านตาขาว 51 679,156,209 970 340 1,310 
4. ปะเหลียน 40 327,895,057 382 305 687 
5. สิเกา 36 2,011,432,195 848 492 1,340 
6. ห้วยยอด 91 1,607,438,875.99 1,461 684 2,145 
7. วังวิเศษ 33 228,818,318 204 192 396 
8. นาโยง 21 144,183,500 264 168 432 
9. รัษฎา 19 137,489,875 200 93 293 
10. หาดส าราญ 2 7,577,174 10 6 16 

รวม 625 12,060,496,373 9,143 10,736 19,879 
ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง   
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อุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญ  จังหวัดตรังมีผลผลิตด้านเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และสัตว์น้ าทะเล  ดังนั้น อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดจึงเป็นอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวเนื่องกับผลผลิตด้านการเกษตรเหล่านี้ และเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่กรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมส่งออกท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจ านวนมาก 
 

ตารางที่ 1.17 ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิต และจ านวนคนงานของ
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดตรังปี 2558 

ประเภทอุตสาหกรรม จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

คนงาน 
(คน) 

ก าลังการผลิต 

รวม 165  5,187518,303 12,080   
1. ยางพารา      
- ยางแผ่นดิบ/ยางผึ่งแห้ง/ยาง

แผ่นรมควัน 
68 394,112,362 1,495 226,210 ตัน/ปี 

- น้ ายางข้น/ยางแท่ง/ยาง 
สกิมเครฟ 

13 1,149,970,000 2,232 548,610 ตัน/ปี 

- ยางผสม (Compound 
Rubber) 

3 748,005,500 408 181,000 ตัน/ปี 

2. ไม้ยางพารา      

- แปรรูปไม้ยาง พารา/อัด
น้ ายาและอบแห้ง 

44 1,109,153,625 2,966 1,639,036 ลบ.ม./ป ี

- ผลิตเฟอร์นิเจอร์/ชิ้นส่วน
เฟอร์นิเจอร์ 

3 72,000,000 280 - ตู้ โต๊ะ เตียง 
20,000 

ชุด/ปี 
 

    - ชิ้นส่วน
เฟอร์นิเจอร์
442,000 

ชิ้น/ปี 

- ของเล่นเด็กจากไม้
ยางพารา 

1 131,320,000 201 1,060,000 ชุด/ปี 

- ชิ้นส่วนของเล่นเด็กจากไม้
ยาง พารา 

5 24,057,500 208 12,560,000 ชิ้น/ปี 

- ผลิตไม้วีเนียร์ 2 111,036,000 106 1,258,722 ลบ.ม./ป ี
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ตารางที่ 1.17 (ต่อ) ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิต และจ านวนคนงานของ 
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดตรังปี 2558 

ประเภทอุตสาหกรรม จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(บาท) 

คนงาน 
(คน) 

ก าลังการผลิต 

3. แปรรูปอาหารทะเล      
- อาหารกระป๋อง 2 734,000,000 1,050 144,000,000 กระป๋อง/

ปี 
- แปรรูปอาหารทะเล 12 1,062,940,000 2,492 18,543 ตัน/ปี 
- ปลาป่น 6 104,117,165 409 25,537 ตัน/ปี 

4. ปาล์มน้ ามัน      
- สกัดน้ ามันปาล์ม (แบบนึ่ง) 4 612,026,181 280 180 ตัน/ชม. 

- สกัดน้ ามันปาล์ม (แบบย่าง) 1 40,000,000 9 5,000 ตัน/ปี 

ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  
 
ตารางที่ 1.18 จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ล าดับ 
ที ่

ประกอบกิจการ จ านวน เงินทุน 
คนงาน (คน) รวม

(คน) ชาย หญิง 
1 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้

แล้ว 
1 7,330,000 4 1 5 

2 ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน 69 268,882,000 134 - 134 
3 ย่อยหิน 5     
3 ดูดทราย 25 17,506,000 71 - 71 
4 ฆ่าและช าแหละสัตว์ 1 645,000 8 - 8 
5 ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 7 1,062,520,000 343 2,531 2,874 
6 ท าลูกชิ้นจากเนื้อปลา 4 6,420,000 24 52 76 
7 ท าผลิตภัณฑ์โลหะ  1 290,000 2 - 2 
8 สกัดน้ ามันปาล์ม 4 612,026,181 218 62 280 
9 ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย 2 67,927,470 10 1 11 
10 สีข้าว 24 3,066,200 26 12 38 
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ตารางที่ 1.18 (ต่อ) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ล าดับ 
ที ่

ประกอบกิจการ จ านวน เงินทุน 
คนงาน (คน) รวม

(คน) 
11 ท าเส้นหมี่เหลือ 1 2,850,000 3 - 3 
12 ท าขนมเค้ก 6 9,419,200 12 39 51 
13 ท าขนมแห้ง 9 5,055,000 24 32 56 
14 ท าเส้นก๋วยเตี๋ยว 8 7,805,500 17 10 27 
15 คัว บด อบ กาแฟผงเคลือบถั่ว 1 180,000 4 - 4 
16 ท าไอศกรีมแท่ง 2 5,200,000 7 10 17 
17 ท าซีอ้ิว 7 3,659,300 30 28 58 
18 ท าน้ าแข็ง 19 132,922,062 46 105 151 
19 ผลิตน้ าแข็งหลอดเล็ก และหลอด

ใหญ่ 
1 3,450,000 2 1 3 

20 ผลิตอาหารสัตว์ 6 67,090,000 30 9 39 
21 ท าปลาป่น 6 104,117,165 271 138 409 
22 แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ ายา อบ

ไม้ 
10 614,800,000 1,033 640 1,673 

23 แปรรูปไม้ยางพารา 6 42,227,625 99 42 141 
24 ท าวงกบ ประตู ขอบประตูฯ 2 1,905,000 4 - 4 
25 ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 1 950,000 4 - 4 
26 ตัด ซอย แปรรูปไม้ 12 167,133,000 153 174 327 
27 ท าเครื่องเรือน วงกบ ประตู

หน้าต่าง 
17 39,757,900 100 17 117 

28 แปรรูปไม้ยางพารา เพ่ือท าไม้วี
เนียร์ 

4 182,936,000 152 59 211 

29 อัด อบน้ ายา แปรรูปไม้ยางพารา 2 12,200,000 52 15 67 
30 แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูก

ขึ้นฯ 
16 300,986,000 522 279 801 

31 ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 6 256,274,000 45 9 54 
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ตารางที่ 1.18 (ต่อ) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ล าดับ 
ที ่

ประกอบกิจการ จ านวน เงินทุน 
คนงาน (คน) รวม

(คน) 
32 ท าลังและเครื่องเรือนจากไม้ 2 336,500 22 - 22 
33 ท าเครื่องเรือนจากไม้ 7 63,090,219 170 256 426 
34 อัดเศษกระดาษ อัดเศษเหล็ก 3 7,560,000 12 4 16 
35 ผลิตไบโอดีเซล 1 160,000,000 33 - 33 
36 พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 7 40,166,500 27 6 33 
37 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2 5,495,000 3 - 3 
38 ท าน้ าหอม 1 2,200,000 4 - 4 
39 ท าแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 55,150,000 20 13 33 
40 ท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1 350,000 4 - 4 
41 ซ่อมปะยางรถยนต์ 7 4,232,200 23 - 23 
42 ปะยางรถยนต์ 9 147,440,900 24 1 25 
43 ผลิตน้ ายางข้นสกิมเครฟสกิม

บล๊อค 
3 194,780,000 38 23 61 

44 ผลิตน้ ายางข้น ยางสกิมเครฟ 78 2,448,913,437 947 1,968 2,915 
45 อัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น 1 904,000 5 - 5 
46 ท าเตาดินเผา 3 2,120,000 13 - 13 
47 ท าเครื่องปั้นดินเผา 1 231,120 7 15 22 
48 ท าอิฐดินเผา 1 830,000 6 6 12 
49 ท าผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง  48 353,858,820 376 65 441 
50 หล่อหลอมโลหะ กลึงโลหะ 3 19,500,000 25 3 28 
51 ท ามีด พร้า เสียม 1 101,800 12 1 13 
52 ท าประตู เหล็กดัด โครงหลังคา

เหล็ก 
7 1,532,000 21 1 22 

53 ท าประตู หน้าต่างเหล็ก 4 101,056,200 37 1 38 
54 ผลิตกระป๋อง 3 98,305,000 44 66 110 
55 ท ามีดกรีดยาง 1 700,000 3 - 3 
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ตารางที่ 1.18 (ต่อ) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ล าดับ 
ที ่

ประกอบกิจการ จ านวน เงินทุน 
คนงาน (คน) รวม

(คน) 
56 ผลิตเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ 2 1,600,000 8 - 8 
57 ตัด พับ ม้วน กลึงโลหะ 1 2,622,000 7 - 7 
58 กลึง เชื่อมส่วนประกอบเครื่องยนต์ 34 80,628,000 123 5 128 
59 ซ่อมเครื่องยนต์ 12 3,678,600 47 1 48 
60 ซ่อมเครื่องยนต์ 7 9,149,200 47 7 54 
61 ซ่อมเครื่องรีดยางและท ามีดพร้า 1 1,470,000 10 - 10 
62 ซ่อม ลับใบมีด ใบเลื่อยวงเดือน 1 130,000 5 1 6 
63 ซ่อมแซม ดัดแปลง เครื่องใช้ไฟฟ้า 1 4,550,000 4 - 4 
64 ซ่อมรถแทรกเตอร์ 4 12,580,000 22 1 23 
65 ต่อและซ่อมแซมเรือในอู่ต่อเรือ 5 26,321,000 43 10  53 
66 กลึงโลหะ  4 1,395,000 14 - 14 
67 ท าท่อไอเสียรถยนต์ 2 6,010,000 3 - 3 
68 ซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 2,252,400 5 - 5 
69 ผลิตชิ้นส่วนของเล่นเด็ก 4 12,757,500 37 - 37 
70 ผลิตพลังงานไฟฟ้า 2 81,217,733 8 - 8 
71 แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม 10 49,104,000 62 12 74 
72 ท าห้องเย็นเก็บรักษาเนื้อสัตว์ 4 971,450,000 713 3,905 4,618 
73 ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์ 36 566,851,000 179 12 191 
74 เคาะ พ่นสีรถยนต์ 3 1,700,000 16 1 17 
75 ล้าง อัดฉีดรถยนต์ 2 1,787,000 7 - 7 
76 บ าบัดน้ าเสียรวม 1 36,000,000 6 - 6 

ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  
 

ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ประกอบด้วย 
1) สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด  ได้แก่  

1.1) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยาง เป็นหลัก  เช่น ยางแผ่น
ดิบ/ยางผึ่งแห้ง/ยางแผ่นรมควัน รองลงมา ได้แก่ น้ ายางข้น และยางสกิมเครฟ/ยางสกิมบล็อก/ยางผสม
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ตามล าดับ  ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 104 โรงงาน เงินลงทุน 2,848.115 ล้านบาท  คนงาน 4,282 
คน 

1.2) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การผลิตแปรรูปอาหารเป็นหลัก เช่น 
อาหารกระป๋องรองลงมา ได้แก่ น้ ามันปาล์ม และแปรรูปอาหารทะเล ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง/ และปลาป่น 
ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 88 โรงงาน เงินลงทุน 2,275.627 ล้านบาท คนงาน 4,293 คน   

1.3) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย การผลิตแปรรูปไม้ 
เป็นหลัก เช่น แปรรูปไม้ยางพารา/อัดน้ ายาและอบแห้ง รองลงมา ได้แก่ เครื่องเรือนจากไม้/เฟอร์นิเจอร์
ไม้ และของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 59 โรงงาน  เงินลงทุน 
1,007.323 ล้านบาทคนงาน 1,864 คน 

2) ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด ผลจากการพิจารณาข้อมูลการ
ลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2558 เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่ามี
อัตราการขยายตัวของจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.151 จ านวนเงิน
ลงทุนลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.774 และอัตราการจ้างงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.017 โดยรายละเอียด
ความเคลื่อนไหวของภาวการณ์ลงทุนดังกล่าวข้างต้น สามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเภท
อุตสาหกรรม ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.19 จ านวนโรงงานเงินลงทุน และคนงาน ปี 2558 

ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต 
ประกอบกิจการโรงงาน 

จ านวน 
(โรงงาน) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

- ท ายางแผ่นผึ่งแห้งและยางแผ่นรมควัน 1 5.880 8 

- แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกข้ึนโดยเฉพาะและไม้
ที่ ปลูกข้ึน 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือจ าหน่าย 

1 2.740 30 

- ขุดหรือลอกกรวด ทรายหรือดิน ส าหรับใช้ในก่อสร้าง 1 5.750 2 

รวม 3 14.37 40 

 
1.1.10 การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

1) แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเริ่มเป็นที่รู้จัก

ของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากมีชื่อเสียงที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนอย่างชัดเจนและมีอัต
ลักษณ์ของตัวเองในด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ความมี เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถี
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ชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงการให้บริการยังเป็นการบริการแบบเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งได้มีการปรับปรุงทั้ง
ทางด้านภูมิศาสตร์ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่คอยให้บริการ การประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยวให้มีความพร้อมสูงสุด 

1.1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และแหล่งมรดก 
1.1.1) ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณริมถนนก่อนเข้าสู่

อ าเภอกันตัง เป็นต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เจ้าเมืองตรังได้น ามาปลูกไว้เพ่ือบุกเบิกอาชีพ
สวนยางพาราของชาวตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2442 

1.1.2) พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  เป็นที่ตั้งของ
สถานที่ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ คือ “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักของอดีตเจ้าเมืองตรัง  
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี บุคคลส าคัญที่ได้สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก เช่น 
การคมนาคมเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครอง และเป็นผู้น าต้นยางต้นแรกมาปลูกใน
จังหวัดตรังจนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของท่านอย่างครบถ้วน 

1.1.3) อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองตรัง ผู้ที่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคนจะแวะไปท า
ความเคารพอนุสาวรีย์ของท่านบริเวณนั้นแต่เดิมเป็นที่ตั้งพระต าหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับเสด็จฯ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น และมีประชาชน
ไปพักผ่อนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น  

1.1.4) สวนสาธารณะควนต าหนักจันทน์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
กันตัง มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อน
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลและอ าเภอกันตังได้กว้างไกล  

1.1.5) สถานีรถไฟกันตังเป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟฝั่งอันดามัน มี
ลักษณะแบบคลาสสิก ตัวอาคารเป็นเรือนไม้แบบปั้นหยา ภายในมีภาพเก่าแสดงการเสด็จพระราช
ด าเนินมายังอ าเภอกันตังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งจัดแสดง
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการรถไฟในอดีต 

1.1.6) พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทองประดิษฐานอยู่ที่วัดภูเขา
ทอง ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรังเป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างในสมัยศรีวิชัยมี
ลักษณะเด่นคือ พระเศียรทรงเทริด มโนราตามศิลปะของภาคใต้ โดยเชื่อกันว่า “เทริด” เป็น
เครื่องประดับท่ีศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูงกรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน 
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1.1.7) เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดตรังมีงานเทศกาลและงาน
ประเพณีท่ีหลากหลาย เช่น  

- งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกของ  
Guinness  World  Record  จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ เกาะกระดาน อ าเภอ
กันตัง  จังหวัดตรัง  มีคู่บ่าวสาวจ านวนมาก จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ร่วมขบวนแห่ขันหมากอัน
ยิ่งใหญ่ไปยังสถานที่ถ่ายท าพิธีวิวาห์ จากนั้นคู่บ่าวสาวทุกคู่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ จะ
ด าน้ าลงสู่ใต้ทะเลเพ่ือท าพิธีรดน้ าสังข์ พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล หลังจากนั้นจังหวัดจะจัดงานเลี้ยง
แสดงความยินดีบริเวณชายทะเล พร้อมทั้งให้คู่บ่าวสาว ร่วมปลูกต้นไม้แห่งความรัก ณ สวนรวมพรรณไม้
แห่งความรัก สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ไว้เป็นที่ระลึกด้วย 

- งานเทศกาลขนมเค้กจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม เค้กเมืองตรัง
เป็นที่ขึ้นชื่อไปทั่วประเทศว่า เป็นเค้กที่อร่อย มีหลายแบบหลายรสให้เลือกซ้ือ เป็นของฝากจากเมือง
ตรัง 

- งานเทศกาลหมูย่างจัดขึ้นในเดือนกันยายน หมูย่างสูตรเมือง
ตรัง หนังกรอบ เนื้อหอมนุ่ม รสอร่อย จากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุง แล้วย่างทั้งตัวด้วยเตาย่างที่
จัดท าเป็นพิเศษ  ใช้แกล้มกาแฟหรือขึ้นโต๊ะงานเลี้ยงต่าง ๆ  

- งานเทศกาลกินเจจัดขึ้นเดือนตุลาคม เป็นประเพณีที่แปลกไม่
เหมือนจังหวัดใดที่มีเทศกาลกินเจ  มีการอัญเชิญองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในร่างทรง  ออกเยี่ยมเยียน
โปรดสัตว์ไปตามอาคารบ้านเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชาไว้ต้อนรับ  พร้อมทั้งแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหาร ด้วยการ
ใช้ศาสตราวุธทิ่มแทงตามร่างกาย ปืนป่ายบันไดมีด การลุยไฟ ลุยดงหนามฯลฯ  โดยมิได้มีอาการ
เจ็บปวดหรืออันตรายแต่ประการใด 

- งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภาจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 
เพ่ือให้ประชาชนมีความส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์หอยตะเภาที่มีมากท่ีชายหาดปากเมง อ าเภอสิเกา 
แต่ก าลังจะสูญพันธุ์ไป 

- งานเฉลิมพระชนมพรรษาและฉลองรัฐธรรมนูญประจ าปีจัด
ขึ้นระหว่าง วันที่ 5-15 ธันวาคมทุกปี รวบรวมวัฒนธรรม ประเพณีของดีจากทุกอ าเภอมาแสดง
ประกวด แข่งขัน  พร้อมทั้งการออกร้านจ าหน่ายสินค้าของส่วนราชการและเอกชนในบริเวณงาน  
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังและของภาคใต้ 

- ประเพณีไหว้พระจันทร์ งานประเพณีไหว้พระจันทร์จังหวัด
ตรัง หรืองานประเพณีไหว้พระจันทร์ต าบลทุ่งยาวประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวทุ่งยาวซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อ
สายจีนแต้จิ๋วถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปีในคืนวันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันเพ็ญ
เดือนแปดตามปฏิทินของจีนชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ไว้หน้าบ้านเรือนของตนเอง
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เรียงรายสองข้างถนนรอบตลาดต าบลทุ่งยาวเป็นภาพที่สวยงามและมีมนต์เสน่ห์ยิ่งนักนอกจากนี้ชาว
ทุ่งยาวส่วนหนึ่งจะแต่งกายด้วยชุดกี่เผ้าท าให้บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมแบบจีน
มากยิ่งขึ้น 

- ประเพณีสารทเดือนสิบประเพณีวันสารทเดือนสิบหรือการท าบุญ

เดือนสิบ เป็นประเพณีการท าบุญให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยความเช่ือของชาวพุทธท่ีเชื่อว่าใน

วันสารทเดือนสิบนี้ยมบาลจะปล่อยให้วิญญาณทั้งหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกที่เรียกว่า "เปรต"นั้นขึ้นมา
รับส่วนบุญที่บรรดาญาติที่มีชีวิตอยู่ท าบุญอุทิศไปให้การท าบุญเดือนสิบในจังหวัดตรัง จะมี 2 ครั้ง คือ 
วันแรม 8  ค่ าเดือน 10 กับ วันแรม 15 ค่ าเดือน 10 

- ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์  งาน
ประเพณีลากพระ งานชักพระเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ภาคใต้ที่สืบทอดมายาวนานแล้ว จะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วันหรือวันแรม 1 ค่ า เดือน 11  

- ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่ง
สืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษจึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์หมายถึง
ประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่จัดระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายนของทุกปี  

1.2) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
1.2.1) กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีนาหมื่นศรีเป็นชื่อต าบลหนึ่งในอ าเภอนาโยง

ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพ้ืนเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีตและในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรี
ทอผ้านาหมื่นศรีเพ่ือสืบสานการทอผ้าพ้ืนเมืองไม่ให้สูญหายไป 

1.2.2) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลตรังตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคลภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต าบลไม้ฝาด พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนในสถานที่ 
จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ า โดยได้มีการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ าจ านวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูนปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า 
ปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น และบ่อแสดงกลางแจ้งจัดแสดงทั้งสัตว์น้ าจืด และสัตว์ทะเลที่พบใน
เขตน้ าขึ้นน้ าลงและทะเลลึกจากแหล่งต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดงแมวน้ าแสนรู้ให้นักท่องเที่ยว
เข้าชม 

1.2.3) สระกะพังสุรินทร์เป็นแอ่งน้ าหรือหนองน้ าตามธรรมชาติขนาดใหญ่ 
มีเนื้อที่ 50 ไร่กะพังสุรินทร์ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทราราชา (นกยูง วิเศษกุล)อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑล
ภูเก็ต บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะส าหรับนั่งพักผ่อนได้ 

1.2.4) สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (ทุ่งน้ าผุดหรือเขาแปะ
ช้อย)เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนเนื้อที่
กว่า 280 ไร่ ซึ่งเทศบาลนครตรังได้เนรมิตให้เป็นสวนสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกายและเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
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1.2.5) ทะเลสองห้อง อยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด ห่างจากตัว
อ าเภอประมาณ 27 กิโลเมตร มีสภาพเป็นแอ่งน้ าธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบมีเนินเขาล้อมรอบ 
ตอนกลางมีเนินเขายื่นออกมาเกือบจะติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ าออกเป็น 2 ตอน เรียกว่า "ทะเลสองห้อง" มี
ทิวทัศน์สวยงาม น้ าใสสะอาด มีปลาน้ าจืดชุกชุมและปัจจุบันก าลังสร้างเป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติขึ้นในบริเวณ
ทะเลสองห้องด้วย 

1.3) หมู่เกาะ 
1.3.1) เกาะสุกร เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอปะเหลียน เป็นเกาะขนาด

ใหญ่อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 3 ก.ม. บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน มีอาชีพประมง ท าสวน
ยาง และเกษตรกรรมชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโมซึ่งรู้จักกันดี
ในจังหวัดตรังและใกล้เคียงว่ามีรสหวานอร่อย 

1.3.2) เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพ้ืนที่  25,000 
ไร่  รอบๆเกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ก าลังจะสูญพันธุ์
แต่จะพบได้มากบริเวณเกาะแห่งนี้เกาะลิบงได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง โดยมี
ที่ท าการเขตฯอยู่ในบริเวณแหลมจุโหย รอบ ๆ เกาะมีสถานที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลม
จุโหยแหลมทวด แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็นต้น บริเวณแหลมจุโหยเป็นหาดทรายที่ในเวลาน้ าลด
จะสามารถเดินทางไปถึงหาดตูบได้ซึ่งมีนกทะเลและนกชายเลนจ านวนมากที่อพยพหนีหนาวมาอาศัย
ที่นี่โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เช่น นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเขียวนกนางนวล
แกลบเคราขาว นกหัวโตขาด า เกาะลิบงมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากแบ่งเป็นหลายหมู่บ้าน
ชาวบ้านยังคงด าเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ท าอาชีพประมง สวนยางพาราส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม 

1.3.3) เกาะมุก-ถ้ ามรกต นับเป็นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรังลักษณะของ
เกาะทางด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลทางฝั่ง
ตะวันออกเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงท่ียังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดี สามารถเดินเที่ยวรอบ
เกาะได้และทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมุกมีถ้ ามรกตหรือถ้ าทะเลซึ่งมีความงดงามตระการตาอย่าง
มากจากปากทางเข้าถ้ าเป็นโพรงเล็กๆการเข้าชมภายในถ้ าจะต้องว่ายน้ าลอยคอเข้าไประยะทาง  80 
เมตรบริเวณปากทางเข้าถ้ าแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ าภายในถ้ าท าให้เห็นน้ าเป็นสีเขียวมรกตดู
แปลกตาและมหัศจรรย์เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างเมื่อพ้นปากถ้ าออกมาอีกด้านหนึ่ง
จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันสามารถลงเล่นน้ าได้ 

1.3.4) เกาะเหลาเหลียง เป็นเกาะขนาดเล็กมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน 
มีหน้าผาสูงโดยรอบเหมาะส าหรับกีฬาปีนหน้าผามีหาดทรายขาวสะอาดและน้ าทะเลใสบริสุทธิ์ 
รวมถึงแนวปะการังท่ีสวยงาม 
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1.3.5) เกาะกระดาน มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและ
มีน้ าใสจนสามารถมองเห็นแนวปะการังซึ่งได้อย่างชัดเจนด้านหลังของเกาะกระดานมีอ่าวเล็กๆ ซึ่งมี
คลื่นซัดสาดม้วนเข้าสู่ชายหาดเป็นระลอกๆ เหมาะส าหรับการเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นอย่างมาก 

1.3.6) เกาะเชือก เป็นจุดด าน้ าที่มีชื่อเสียงมากของทะเลตรังมีลักษณะ
ที่โดดเด่นคือ เป็นจุดด าน้ าชมปะการังอ่อน แต่ด้วยกระแสน้ าที่แรงมาก  การด าน้ าจึงต้องอาศัยการยึด
เกาะเชือกหรือผูกเชือกโยงไว้    

1.4) อ่าวและชายหาด 
1.4.1) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อ าเภอ คืออ าเภอกันตังและอ าเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 20 
กิโลเมตรที่ท าการอุทยานอยู่ที่หาดฉางหลาง ต าบลไม้ฝาด แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนพ้ืนดินที่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯ ได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาวหาดหยงหลิง หาดสั้น หาด
เจ้าไหม ถ้ าเจ้าไหม นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเกาะน้อยใหญ่อีกจ านวน 7 เกาะในทะเลตรังที่อยู่ในความ
ดูแลของอุทยานฯ ได้แก่เกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะปลิง เกาะแหวน  เกาะเมง และเกาะเจ้า
ไหม นอกจากนั้นบริเวณอุทยานฯ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลจะท าการวิจัยหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่ง
คุณค่าทางนิเวศวิทยาของฝั่งทะเลอันดามัน 

1.4.2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่
บริเวณช่องแคบมะละกา ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 22 เกาะ 
อาทิ เกาะเภตราเกาะเขาใหญ่ เกาะลันตีเกาะลิดีเกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ เป็นต้น 

1.4.3) หาดหยงหลิง – หาดสั้น เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสน 
สุดชายหาดเป็นเขาสูงมีเวิ้งและโพรงถ้ าสามารถลอดออกไปสู่ริมทะเลที่มีโพรงถ้ าและโขดหินเหมือน
ป้อมโอบล้อมลานทรายไว้สวยงามมากเหมาะที่จะเล่นน้ าและพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณหาดสามารถ
กางเต็นท์ได้ 

1.4.4) หาดยาว หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะลิบงเป็นหาดทรายยาวต่อจากโขด
เขารูปกระโดงฉลามขึ้นมาทางด้านเหนือมีสนทะเลขึ้นเป็นแนวดูสวยงาม มีชายหาดกว้างเหมาะจะเข้า
ค่ายพัก 

1.4.5 หาดปากเมง เป็นหาดที่สวยงามและเงียบสงบแห่งหนึ่งแนว
หาดยาวเหยียดไปตามชายฝั่งทะเลบริเวณหาดมีท่าเรือปากเมง ซึ่งมีเรือบริการไปตามเกาะต่างๆ ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

1.4.6) มหัศจรรย์ 6 สันหลังมังกรมนต์เสน่ห์กลางทะเลตรัง สันหลัง
มังกรทั้ง 6 ตัว มีลักษณะสวยงาม ความโดดเด่น และมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติเสกสรรมาให้อย่าง
แตกต่างและลงตัวในแต่ละแห่ง ซึ่ง ลักษณะ ทั้ง 5 ตัวมีดังนี้  
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- สันหลังมังกรเหลือง ปะเหลียน ม.2 บ้านหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม 
อ.ปะเหลียน มีลักษณะเป็นสันทรายทอดยาวมองเห็นจากเกาะสะบัน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล มายังทะเล
ตรัง ความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

- สันหลังมังกรเกล็ดทองค า พ้ืนที่ ม.4 บ้านทุ่งรวงทอง ต.ท่า
ข้าม อ.ปะเหลียน มีลักษณะเป็นสันเปลือกหอยน้อยใหญ่ โผล่กลางทะเลสีเหลืองอร่ามคล้ายทอง 
ความแปลกที่คิดว่าจะเป็นเนินทราย แต่เป็นเนินที่เต็มแด้วยเปลือกหอยทั้งเล็กและใหญ่มีความ
สวยงามมากเมื่อผิวของสันหลังมังกรกรทบกับแสงตะวัน ยามเช้าและยามพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบน้ า 
แสงจะสาดส่องเป็นสีระยิบระยับสวยงามมาก มีความยาวประมาณ 2 กม. 

- สันหลังมังกรหยก ม.1 บ้านเสียมไหม ต.เกาะสุกร อ.ปะ
เหลียน เป็นการผสมกันอย่างลงตัวระหว่างทราย เปลือกหอย และโคลน ปรากฎเป็นสันเนิน เส้นทาง
คดเค้ียวเลี้ยววก ยามที่กระทบแสงอาทิตย์จะมองเห็นเป็นสีหยกเขียว มีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร  

- สันหลังมังกรนิล พ้ืนที่ ม.4 ต.ตะเสะ อ.หาดส าราญ ตั้งอยู่
ใกล้กับทะเลหาดส าราญ น้ าจากชายฝั่งประกอบไปด้วยบรรดาโคลน ดินด าจากวัชพืช จะถูกน้ าพัดปก
คลุมผสมกับทรายและเปลือกหอย ท าให้มีลักษณะสีสรรค์ที่แปลกเป็นเมื่อพระอาทตย์สาดส่อง จะ
มองเห็นสีนิล จึงตั้งชื่อเป็น ตัวสันหลังมังกรนิล มีความยาวกว่า 4 กม. สันหลังมังกรหยก เป็นการผสม
กันอย่างลงตัวระหว่างทราย เปลือกหอย และโคลน ปรากฏเป็นสันเนิน เส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยววก เมื่อ
กระทบแสงอาทิตย์จะมองเห็นเป็นสีหยกเขียว มีความยาวกว่า 3 กม 

- สันหลังมังกรทับทิมสยาม หรือ "ราชาสันหลังมังกรแห่งท้อง
ทะเลอันดามัน" ตั้งอยู่ที่ ม.4 บ้านหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน เป็นตัวที่มีสันหลังมังกรทั้ง
ยาวและใหญ่ที่สุด อาจจะกล่าวได้ว่ายาวและใหญ่ที่สุดในโลก คือมีความยาวกว่า 5 กม.และกว้างกว่า 
700 เมตร และที่ส าคัญมีบริเวณพ้ืนของสันหลังมังหรือสันทราย นอกจากจะเต็มไปด้วยทรายแล้ว ยังมีปู
ชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าปูแดงขนาดเล็กนับล้านตัว คลานต้วมเตี้ยมเต็มบนเนินทราย ท าให้เป็นความ
มหัศจรรย์ที่คนที่ได้เข้าสัมผัสจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้  

- สันหลังมังกรเผือก พ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง 
อ.กันตัง มีลักษณะเป็นสันเนินทรายทอดยาวจากหัวเกาะบ้านมดตะนอยเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 
กม. จะโผล่ขึ้นยามน้ าลด ล าตัวเป็นสันทรายสีขาว ชมพู และเทา เหมือนผิวช้างเผือก ทอดยาวความ
ยาวกว่า 3 กม. ขาจะกางออกเหมือนมังกรจีน เมื่อโล้คลื่นและแสงอาทิตย์สาดส่อง มองเห็นเหมือน
มังกรสีเผือกแหวกว่ายอยู่กลางทะเล บางช่วงเนินสันหลังเมื่อได้รับการสัมผัสกับเท้า จะรู้สึกถึงความ
ลุ่มลึกเหมือนผิวหิมะอีกด้วย” 
  



35 

1.5) ถ้ า 
1.5.1) ถ้ าเขาปินะ ภูเขาลูกนี้ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะ

คล้ายกระทะคว่ าตรงเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ าซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์
รอบ ๆ เขาได้บริเวณทางเข้าถ้ ามีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ 

1.5.2) ถ้ าเลเขากอบ เป็นถ้ าที่มีสายน้ าไหลผ่านและไหลล้อมรอบ
ภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ าภายในถ้ ามีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและคงความสมบูรณ์ปรากฏให้เห็นตลอด
ทางระหว่างการนั่งเรือและตามเวิ้งถ้ าหรือโถงถ้ าต่างๆ ที่สามารถเดินชมได้ อาทิถ้ าเจ้าสาว  ถ้ าราก
ไทรถ้ าคนธรรพ์ และจุดเด่นของถ้ าเลเขากอบอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวคือจะต้องนอนราบขนานไปกับเรือแล้วลอดผ่านส่วนที่มีเพดานถ้ าต่ าที่สุด เรียกว่าถ้ าลอด 
กล่าวกันว่าการได้ลอดผ่านจุดนี้เปรียบเสมือนการได้ลอดท้องมังกร    

1.5.3) ถ้ าเขาช้างหายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติ
อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังอยู่ในพื้นท่ีของอ าเภอนาโยง เขตบ้านนาหมื่นศรี  

1.6) ดอยภูเขาและแมกไม้ 
1.6.1) สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่ งค่าย) มีพ้ืนประมาณ 

2,600 ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งค่าย หมู่ที่ 2, 3, และ 9 ต าบลทุ่งค่ายอ าเภอย่านตาขาว ใน
บริเวณผืนป่าแห่งนี้ได้แบ่งเนื้อที่ออกเป็นสัดส่วนเพ่ือง่ายต่อการเดินทางในการศึกษาประเภทต่างๆ
ของพรรณไม้ ให้ เป็นที่ เข้าใจมากยิ่ งขึ้นภายในสวนพฤกษศาสตร์มีสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ 
(Canopywalkway) ความยาว 175 เมตร มีความสูง 10-18 เมตร มีจ านวนหอคอย 6 หอ รองรับน้ าหนัก
ได้ 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร มีความร่มรื่นด้วยธรรมชาติของป่าไม้เป็นอย่างมากมีการจัดสรรเป็นสวน
ต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชมมากมาย อาทิ สวนอนุกรมวิธาน (แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชถิ่นใต้) สวนสัณฐานวิทยา 
(แหล่งเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของพืช) และยังมีสวนกล้วยไม้สวนพืชทนแล้งสวนเฟิร์นพืชกินแมลงพืชวงศ์
ปาล์มพืชวงศ์ยาง รวมทั้งสวนพฤกษศาสตร์พื้นบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชได้ 

1.6.2) สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง สถานที่แห่ง
นี้ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และน้ าตกต่างๆ ได้แก่ น้ าตกโตนใหญ่น้ าตกโตนน้อย และน้ าตกกะช่องเป็นแหล่ง
ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย  โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ านวน2 เส้นทาง 
ระยะทาง 1.8 และ 2.8 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายอธิบายตามจุดต่างๆนอกจากนี้ ยังมี
อาคารพิพิธภัณฑ์และแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.6.3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองล าชาน เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ า นก
เป็ดแดงจ านวนมาก  บริเวณรอบๆจะมีหนองน้ าขนาดใหญ่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่สงบเงียบเหมาะส าหรับการ
นั่งพักผ่อนพร้อมทั้งมีศาลาริมน้ าส าหรับไว้นั่งชมนกภายในบริเวณยังมีสะพานไม้และทางเดินศึกษา
ธรรมชาติไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาช่วงที่มีนกมากคือช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 
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1.7) น้ าตก 
1.7.1) น้ าตกโตนเต๊ะ เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ ต้นก าเนิดจากเทือกเขา

บรรทัด มีน้ าไหลผ่านแอ่งหินตลอดสายเป็นสีขาวสูงประมาณ320 เมตร การขึ้นไปชมน้ าตกชั้นบนจะต้อง
เดินเท้าไปตามเส้นทางระยะทางประมาณ1กิโลเมตรตลอดทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจพรรณนานา
ชนิด ส่วนด้านล่างเป็นแอ่งน้ าสามารถว่ายน้ าได้นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเต๊ะ ตาม
ทางมีป้ายสื่อความหมาย 17จุดที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 

1.7.2) น้ าตกเขาหลัก ตั้งอยู่ในเขตต าบลน้ าผุดห่างจากที่ท าการอ าเภอ
ประมาณ 18 กิโลเมตร มีน้ าไหลตลอดปีและธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ 

1.7.3) น้ าตกเขาช่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเก่าแก่ของ
จังหวัดมีทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเพ่ือสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

1.7.4) น้ าตกเจ้าพะ เป็นน้ าตกท่ีไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูนรอบ
ข้างเป็นป่าซึ่งยังคงสภาพธรรมชาติมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นที่อาศัยของเงาะป่าหรือชนเผ่าซาไกซึ่งเป็น
ชนเผ่าที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตเทือกเขาบรรทัด 

1.7.5) น้ าตกสายรุ้งเป็นน้ าตกชั้นเดียวที่ลงมาจากหน้าผาสูงใหญ่จุดเด่น
ที่สุดของน้ าตกแห่งนี้คือทุกวันเวลา 15.00-17.00 น.ละอองน้ าของน้ าตกจะท ามุมกับแสงอาทิตย์ปรากฏ
เป็นประกายรุ้งสวยงาม 

1.8) น้ าพุร้อน 
1.8.1) วนอุทยานบ่อน้ าร้อนกันตังอยู่ในพ้ืนที่บ้านควนแคง ต าบลบ่อ

น้ าร้อน อ าเภอกันตังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ าราบ มีเนื้อที่
ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ได้แก่  

- บ่อน้ าร้อนควนแคงบริเวณพ้ืนที่พรุน้ าร้อนได้พัฒนาปรับปรุง
เป็นบ่อน้ าร้อน จ านวน 3 บ่อมีอุณหภูมิของน้ าประมาณ 70 องศา/ 40 องศา/ 20 องศาตามล าดับใช้
ประโยชน์ด้านสันทนาการ 

- เส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่พรุน้ าร้อนและพ้ืนที่ป่า
ดงดิบได้พัฒนาปรับปรุงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า จ านวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 
500  750 และ 2,000 เมตร ตามล าดับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 

2) รายได้จากการท่องเที่ยว 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นที่รู้จัก

ของนักท่องเที่ยวมากขึ้น จังหวัดตรังมีมรดกทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น มี
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ของตัวเองในด้านความ

http://www.thai-tour.com/thai-tour/south/trang/data/place/pic-khao-lark-waterfall.html
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สมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม  ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง และการ
ให้บริการแบบเจ้าบ้านที่ดี  

2.1) จ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2558 จังหวัดตรังมีจ านวนนักท่องเที่ยว
1,414,663 คนเป็นชาวไทย 1,233,566  คน และชาวต่างประเทศ 181,097  คน 

2.2) รายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2558จังหวัดตรังมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว จ านวน 7,710 ล้านบาท 

 
1.1.11 มูลค่าการค้าชายแดน 

มูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรกันตังในปี 2558 ประเภทสินค้าส่งออกที่
ส าคัญ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูป และปูนสิเมนต์เทา สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่
ถ่านหิน เครื่องจักรและเครื่องกล สายพานระบบล าเลียง 
 

ตารางที่ 1.20 สถิติการน าเข้าและการส่งออกผ่านด่านศุลกากรกันตัง 
รายการสินค้า น้ าหนัก (KGM) มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) 

1. การน าเข้า   
ถ่านหิน 214,433,691.00 458.264 
เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน 132,043.00 25.79 
สายพานระบบล าเลียง 84,623.00 8.02 
เครื่องบรรจุอัตโนมัติ 8,350.00 3.00 
ปุ๋ยเคมี 200,000.00 1.46 
รถโฟล์คลิฟ 10,670.00 1.28 
เบ็ดเตล็ด 87.00 0.02 
อ่ืน ๆ 4,116,391.16 85.71 

รวมการน าเข้า 218,985,855.16 583.55 
2. การส่งออก   

ผลิตภัณฑ์ยางพารา 123,411,905.00 5,293.26 
ไม้ยางพาราแปรรูป 215,304,450.00 3,134.15 
ปูนซิเมนต์เทา 525,091,750.00 1,218.80 
ยางผสมส าเร็จ 12,257,280.00 566.62 
แร่ยิบซั่ม 666,937,000.00 422.93 
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ตารางที่ 1.20 (ต่อ) สถิติการน าเข้าและการส่งออกผ่านด่านศุลกากรกันตัง 
รายการสินค้า น้ าหนัก (KGM) มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) 

โซเดี่ยมเฟลสปาร์ 63,800,000.00 75.04 
ปูนพลาสเตอร์ 88,606,000.00 59.40 
แท่นรองยางท าด้วยเหล็ก 15,510.00 0.67 
อ่ืนๆ 1,699,544,286.16 10,856.57 

รวมการส่งออก 3,394,968,181.16 21,627.44 
ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 

 
ภาวะการส่งออกที่ผ่านด่านศุลกากรกันตัง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559  มีมูลค่า 

847.137 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 304.588 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 56.14 ส าหรับ
ดุลการค้า ในเดือนกรกฎาคม 2558 มีดุลการค้า 708.913 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 209.266 
เมื่อเทียบกับดุลการค้า 499.647 ล้านบาท ในเดือนท่ีผ่านมา 

1) สินค้าส่งออก มูลค่าสินค้าส่งออก 778.025 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ก่อน  256.927 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 49.304 สินค้าส่งออกที่ส าคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ยางพารา ไม่ยางแปรรูป ยางผสมส าเร็จและแร่ยิบซั่ม 

2) สินค้าน าเข้า มูลค่าสินค้าน าเข้า 69.112 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 
47.661 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 222.19 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ถ่านหิน ใยแก้ว แกนหลัก
ยึดใบค้อนเครื่องบดไม้สับ แกนหลักยึดใบค้อน เครื่องบดไม้สับ และสายพานล าเลียง เป็นต้น 
 
ตารางที่ 1.21 มูลค่าการค้า ณ ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรังเดือนกรกฎาคม 2559 
 มูลค่า(ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง 

รายการ มิถุนายน กรกฎาคม มูลค่า(ล้านบาท) ร้อยละ 
มูลค่าการค้ารวม 542.549 847.137 304.588 56.14 
มูลค่าการส่งออก 521.098 778.025 256.927 49.30 
มูลค่าการน าเข้า 21.451 69.112 47.661 222.19 
ดุลการค้า 499.647 708.913 209.266 41.88 
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1.1.12 ด้านเศรษฐกิจ 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดตรัง ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 63,678 

ล้านบาท เศรษฐกิจของจังหวัดตรังมีขนาดใหญ่ เป็นล าดับที่ 7 ของภาคใต้ และล าดับที่ 3 ของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

2) ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capital) ในปี 2557 มีมูลค่า 103,220 
บาท/คน/ปี อยู่ในล าดับที่ 8 ของภาคใต้ ล าดับ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และล าดับ 33 
ของประเทศ 

3) เศรษฐกิจภาพรวม มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ในปี 2557 ขึ้นกับ
ภาคการเกษตรเป็นหลัก โดยภาคเกษตรมีมูลค่า 22,805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.81 และการผลิต
นอกภาคเกษตรมูลค่า 40,872 ล้านบาทคิดเป็น  ร้อยละ 64.18 สาขาการผลิตที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจ
ส าคัญของจังหวัดจ านวน 5 สาขา ตามล าดับ ได้แก่  

3.1) สาขาเกษตรกรรม มูลค่า 17,796  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.95 
3.2) สาขาอุตสาหกรรมมูลค่า 8,684 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.63 
3.3) สาขาการขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 

ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนมูลค่า 7,299 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.47 
3.4) สาขาการศึกษามูลค่า 5,485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.62 
3.5) สาขาการประมงมูลค่า 5,009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.87 

 
ตารางที่ 1.22 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พ.ศ. 2557 ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต 

จังหวัดตรัง 
สาขาการผลิต 2557p 

ภาคเกษตร   22,805  
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 17,796 
การประมง 5,009 

ภาคนอกเกษตร   40,872  
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน   205  
อุตสาหกรรม 8,684 
การไฟฟ้า แก๊สและการประปา   1,210  
การก่อสร้าง   1,936  
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ตารางที่ 1.22 (ต่อ) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พ.ศ. 2557 ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต 
จังหวัดตรัง 

สาขาการผลิต 2557p 
การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต ์จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และครัวเรือน 

7,299 

โรงแรมและภัตตาคาร   898  
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม   4,266  
ตัวกลางทางการเงิน   3,783  
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ   1,916  
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาค

บังคับ 
  2,444  

การศึกษา 5,485 
การบริการด้านสุขภาพและสังคม   2,043  
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ   592  
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล   112  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด   63,678  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 103,220  
ประชากร (1,000 คน)   617  
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1.1.13 ด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคง 
1) แรงงาน และการมีงานท า 

1.1) สถานภาพแรงงานปี 2558 จังหวัดตรังมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
จ านวน 496,094 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงานจ านวน  384,713 คน ผู้มีงานท า 382,177 คนผู้
ว่างงาน 2,536 คน และเป็นผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 111,381 คน มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.7 

1.2) สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคมปี 2558 จังหวัดตรังมีผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน ร้อยละ 17.26 
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ตารางที่ 1.23 จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจ าแนกตามสถานภาพแรงงาน 
สถานภาพแรงงาน ชาย หญิง รวม 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 238,185 257,909 496,094 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 198,704 186,009 384,713 
ผู้มีงานท า 197,020 185,157 382,177 
ผู้ว่างงาน 1,684 852 2,536 
ผู้ที่รอฤดูกาล - - - 
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 39,481 71,900 111,381 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558) 

 
1.3) ต าแหน่งงานว่าง เมื่อจ าแนกต าแหน่งงานว่างตามอาชีพ ในปี 2558 

พบว่า สาขาอาชีพที่มีต าแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ พนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอสินค้า มี
ต าแหน่งงานว่างมากที่สุด จ านวน 1,438 อัตรา (ร้อยละ 31.61) รองลงมา คือ เสมียน เจ้าหน้าที่
ส านักงาน จ านวน 1,030 อัตรา (ร้อยละ 22.64) และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
978 อัตรา (ร้อยละ 21.50) ตามล าดับ 

1.4) ในด้านผู้หางาน ส่วนใหญ่ลงทะเบียนสมัครงานในสาขาเสมียน 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน มากที่สุด จ านวน 1,233 คน (ร้อยละ 33.36) รองลงมาคือ พนักงานบริการ 
พนักงานขาย น าเสนอสินค้า จ านวน 1,191 คน (ร้อยละ 32.22) ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและ
การประมงฯ จ านวน 375 คน (ร้อยละ 10.15) ตามล าดับ 

1.5) ส่วนการบรรจุงาน พบว่าพนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอสินค้า 
ได้รับการบรรจุงานมากที่สุดจ านวน 907 คน (ร้อยละ 38.94) รองลงมา คือ เสมียน เจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน จ านวน 671 คน (ร้อยละ 28.81) และผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและการประมงฯ 
จ านวน 285 คน (ร้อยละ 12.24) ตามล าดับ 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าต าแหน่งงานและผู้ได้รับการบรรจุงานใน
กลุ่มพนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอสินค้าในร้านค้าและตลาด และเสมียน เจ้าหน้าที่
ส านักงาน จะมีความสอดคล้องกัน ทั้งความต้องการของนายจ้างและผู้ได้รับการบรรจุงาน ซึ่งอยู่ใน
สัดส่วนใกล้เคียงกันมากที่สุด 
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ตารางที่ 1.24 จ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง จ าแนกตามอาชีพ 

ประเภทอาชีพ 
ต าแหน่งงาน

ว่าง 
(อัตรา) 

ผู้ลงทะเบียน 
สมัครงาน(คน) 

บรรจุงาน 
(คน) 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ฯ 0 0 0 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 59 8 0 
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 975 334 182 
เสมียน เจ้าหน้าที่ส านักงาน 1,030 1,233 671 
พนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอสินค้า 1,438 1,191 907 
ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมงฯ 558 375 285 
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ 188 119 54 
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ 286 285 173 
อาชีพงานพ้ืนฐาน 12 151 57 

รวม 4,546 3,692 2,329 
ที่มา :ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1.2 แสดงจ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง จ าแนกตาม

อาชีพ 
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1.6) ผู้ มี งานท าจ าแนกรายอุตสาหกรรม  เมื่ อ พิ จารณ าถึงประเภท
อุตสาหกรรมของผู้มีงานท าพบว่ามีผู้ท างานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉลี่ยมีจ านวน 203,785 คน (ร้อย
ละ 53.79 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) และนอกภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยมีจ านวน 175,097 คน (ร้อยละ 
46.21 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1.3 จ านวนผู้ท างานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี 2557 และปี 2558 จังหวัดตรัง 
 

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่าสาขาที่มีผู้ท างานมากที่สุดโดย
เฉลี่ย ได้แก่ เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การประมง มีจ านวน 203,785 คน (ร้อยละ 
53.79 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ฯ มีจ านวน 56,026 คน (ร้อยละ 14.79) และสาขาการโรงแรมและอาหาร มีจ านวน 22,057 
คน (ร้อยละ 5.82)ตามล าดับ  

1.7) ผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ ปี 2558 ผู้มีงานท าของจังหวัดตรังเมื่อ
จ าแนกตามอาชีพ อาชีพที่มีผู้ท างานมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร
และการประมง มีจ านวน 199,992 คน (ร้อยละ 52.78) รองลงมาอาชีพ พนักงานบริการและ
พนักงานในร้านค้า และตลาด มีจ านวน 69,601 คน (ร้อยละ18.37) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้าน
การขายและ การให้บริการ มีจ านวน 32,207 คน (ร้อยละ 8.50) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง
ฝีมือ และธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องมีจ านวน 32,192 คน (ร้อยละ 8.50) และอาชีพปฏิบัติงานโรงงานและ
เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ มีจ านวน 13,261 คน (ร้อยละ 3.50) ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการท างานในสาขาอาชีพกับปีที่ผ่านมา พบว่าอาชีพผู้
บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ มีอัตราการท างานเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 51.96 
(เพ่ิมข้ึน จ านวน 1,971 คน) ส าหรับอาชีพที่มีอัตราการท างานในสาขาอาชีพลดลงมากท่ีสุด พบว่า ผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคต่างๆ มีอัตราการท างานลดลงร้อยละ 26.54 (จ านวน 2,828 คน)  
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ภาพที่ 1.4 แสดงการเปรียบเทียบอาชีพที่มีผู้ท างานอยู่มากที่สุด 5 อันดับแรก ปี 2557-2558 ของ 

จังหวัดตรัง 
1.8) ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา ผู้มีงานท าในจังหวัดตรัง ปี 2558 

พบว่าเป็นเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 98,153 คน (ร้อยละ 25.91) 
รองลงมาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 94,624 คน (ร้อยละ 24.98) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 63,047 คน (ร้อยละ 16.64) ระดับระดับอุดมศึกษา จ านวน 59,207 คน (ร้อยละ 
15.63) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 57,040 คน (ร้อยละ 15.05) ผู้มีงานท าที่ไม่มีการศึกษา มี
จ านวน 5,365 คน (ร้อยละ 1.42) และผู้มีงานท าระดับการศึกษาอ่ืนๆ/ไม่ทราบ จ านวน 1,445 คน (ร้อย
ละ 0.38) ตามล าดับ  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

(ท่ีมา :ส านักงานแรงงานจังหวัดตรัง) 
ภาพที่ 1.5 สัดส่วนของผู้ท างานจ าแนกตามระดับการศึกษาของจังหวัดตรัง ปี 2558 
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2) ความยากจนและหนี้สินครัวเรือน ของจังหวัดตรัง ปี 2558 สรุป ดังนี้ 
2.1) เส้นความยากจน(ด้านรายจ่าย) มีมูลค่า  2,733 บาท/คน/เดือน    
2.2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนมีมูลค่า  23,309 บาท 
2.3) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 19,795 บาท 
2.4) จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน131,873 บาท 
2.5) ข้อมูลจากรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรังในเขตชนบท จากการ

เก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558 ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ซึ่งจัดเก็บครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ชนบท
ของจังหวัดตรังจ านวน 133,592 ครัวเรือน 716 หมู่บ้าน 85 ต าบล 10 อ าเภอ พบว่าจังหวัดตรังมี
ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 30,000 บาท /คน/ปี กระจายอยู่ใน 7 อ าเภอ จ านวน 253 
ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนในเขตชนบท จ านวน 38 ครัวเรือน และในเขตเมือง จ านวน 215 ครัวเรือน  
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.25 แสดงจ านวนครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ที ่ อ าเภอ จ านวนครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

เขตชนบท เขตเมือง 
1 เมืองตรัง - 124 49.01 
2 ย่านตาขาว - 61 24.11 
3 ปะเหลียน - 7 2.77 
4 สิเกา 10 1 4.35 
5 ห้วยยอด 21 19 15.81 
6 นาโยง 3 1 1.58 
7 รัษฎา 4 2 2.37 

รวม 38 215 100 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 

 
3) การศึกษา 

3.1) ส านักงานเขตการศึกษาจังหวัดตรังมีเขตการศึกษา 3 เขต คือ 
3.1.1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 รับผิดชอบ

พ้ืนที่ 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอปะเหลียน อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอนาโยง และอ าเภอหาด
ส าราญ   
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3.1.2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2รับผิดชอบ
พ้ืนที ่5 อ าเภอ คือ อ าเภอกันตัง อ าเภอห้วยยอด อ าเภอสิเกา อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอรัษฎา 

3.1.3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง/
กระบี่  

จังหวัดตรังมีสถานศึกษาทุกระดับในปีการศึกษา 2558 รวมจ านวน 529 
สถานศึกษา การจัดการศึกษาในจังหวัดตรังเป็นไปอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นการ
จัดการศึกษาที่ด าเนินการโดยภาครัฐ และมีหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ตลอดจนกองทุนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการศึกษา ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าจังหวัดตรังมีการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึงตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา  

- ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15-59 ปีในปี 2558 จังหวัดตรังมี
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.60 ปี 

- ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 ปี 2558 มีค่าเฉลี่ย  ร้อยละ 37.58 
- ระดับการศึกษาของประชากรประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ

ร้อยละ 44.15 มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 15.15 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 14.10 ตามล าดับ 
 

ตารางที ่1.26 จ านวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง  จ าแนกตามสังกัดและการจัดการศึกษา 

สังกัด 
จ านวน
สถาน 
ศึกษา 

จัดการศึกษาระดับ 

ร้อยละ 

กา
รศ

ึกษ
าข

ั้นพ
ื้นฐ

าน
 

อา
ชีว

ะศ
ึกษ

า 

อุด
มศ

ึกษ
า 

จัด
กา

รศ
ึกษ

าน
อก

ระ
บบ

 

ศูน
ย์พั

ฒ
นา

เด
็กเ

ล็ก
 

กา
รศ

ึกษ
าพ

ิเศ
ษ 

ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

310 309     1 58.60 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

35 32 3     6.61 

ส านักงานคณะกรรม 
การอาชีวศึกษา 

7  7     1.32 
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ตารางที่ 1.26 (ต่อ)จ านวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง  จ าแนกตามสังกัดและการจัดการศึกษา 

สังกัด 
จ านวน
สถาน 
ศึกษา 

จัดการศึกษาระดับ 

ร้อย
ละ 

กา
รศ

ึกษ
าข

ั้นพ
ื้นฐ

าน
 

อา
ชีว

ะศ
ึกษ

า 

อุด
มศ

ึกษ
า 

จัด
กา

รศ
ึกษ

าน
อก

ระ
บบ

 

ศูน
ย์พั

ฒ
นา

เด
็กเ

ล็ก
 

กา
รศ

ึกษ
าพ

ิเศ
ษ 

ส านักงานคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา 

5   5    0.95 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

155       29.30 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

2 1  1    0.38 

ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ

2 2      0.38 

กระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยพยาบาล/
วิทยาลัยสาธารณสุข 

2   2    0.38 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 

1 1      0.19 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

10    10   1.89 

รวม 529 358 10 8 10 142 1  

  67.68 1.89 1.51 1.89 26.84 0.19 100 

ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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ตารางที่ 1.27 แสดงระดับการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ รวม (คน) ร้อยละ 
ไม่เคยศึกษา 6,998 3.23 8,650 3.86 15,648 3.58 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 8,087 3.79 7,664 3.42 15,751 3.60 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 9,681 4.53 9,937 4.44 19,618 4.48 
จบชั้นประถมศึกษา 
(ป.4,ป.7,ป.6) 

 
93,598 

 
43.8 

 
99,570 

 
44.46 

 
193,168 

 
44.15 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(มศ.1-3,ม.1-3) 

35,666 16.70 30,620 13.67 66,286 15.15 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มศ.1-3,ม.1-3) 

31,504 14.75 30,206 13.49 61,710 14.10 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 8,239 3.86 8,443 3.77 16,682 3.81 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 18,913 8.85 27,677 12.36 46,590 10.65 
สูงกว่าปริญญาตรี 904 0.42 1,208 0.54 2,112 0.48 

รวม 213,590 100.00 223,975 100.00 437,565 100 
ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

4) ด้านสาธารณสุข 
4.1) อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร ปี 2558 มีอัตรา 2,820 คน/แพทย์ 
4.2) จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ภาคเอกชน ในปี 2558จังหวัด

ตรังมีจ านวนสถานบริการและหน่วยงานบริหารงานสาธารณสุขดังนี้ 
4.2.1) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

- โรงพยาบาลศูนย์ขนาด 555 เตียง จ านวน 1 แห่ง (รพ.ตรัง) 
- โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง จ านวน 1 แห่ง (รพ.ห้วย

ยอด) 
- โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จ านวน 4 แห่ง (รพ.กันตัง 

รพ.ย่านตาขาว รพ.นาโยง รพ.สิเกา) 
- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จ านวน 3 แห่ง (รพ.ปะ

เหลียน รพ.วังวิเศษ รพ.รัษฎา) 
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- โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 30 เตียง จ านวน 1 แห่ง (รพ.
หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 

- โรงพยาบาลเฉพาะทาง ขนาด 60 เตียง จ านวน 1 แห่ง 
(โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง) 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 125 แห่ง 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลจ านวน 2 แห่ง (เทศบาลเมือง

กันตัง เทศบาลต าบลห้วยยอด) 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองจ านวน 5 แห่ง  

* ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตรัง อ าเภอเมืองตรัง 
* ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประสิทธิชัย  อ าเภอเมืองตรัง 
* ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 1 อ าเภอเมืองตรัง 
* ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 2  อ าเภอเมืองตรัง 
* ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 3  อ าเภอเมืองตรัง 

4.2.2) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
- โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง 

* ขนาด 150 เตียง (โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์) 
* ขนาด 120 เตียง (โรงพยาบาลวัฒนแพทย์) 
* ขนาด 50 เตียง (โรงพยาบาลราชด าเนิน) 
* ขนาด 10 เตียง (สถานพยาบาลเอกชนห้วยยอด) 

- คลินิกเอกชน 266 แห่ง  
* สาขาเวชกรรมทั่วไป 132 แห่ง 
* สาขาทันตกรรม 34 แห่ง 
* สาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ 77 แห่ง 
* สาขากายภาพบ าบัด 6 แห่ง 
* สาขาเทคนิคการแพทย ์13 แห่ง 
* สาขาการแพทย์แผนไทย 4 แห่ง  

4.2.3) ร้านขายยา 166 ร้าน 
5) สาเหตุการป่วยด้วยโรคส าคัญของของจังหวัดตรังได้แก่ โรคระบบไหลเวียน

เลือดโรคระบบหายใจ และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึมตามล าดับ 
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ตารางที่ 1.28 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2558 
ล าดับที่ สาเหตุการป่วย จ านวน   (ราย) อัตราป่วย 

1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 329,791 51,631.01 
2 โรคระบบหายใจ 320,471 50,171.90 
3 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 284,595 44,555.27 
4 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 242,891 38,026.23 
5 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 222,106 34,772.19 
6 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 88,098 13,792.34 
7 โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 83,190 13,023.96 
8 โรคติดเชื้อและปรสิต 82,715 12,949.59 
9 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 52,527 8,223.46 
10 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 47,874 7,495.00 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (อัตราป่วยต่อแสนประชากร) 
 
ตารางที่ 1.29 สาเหตุการตายที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2558 

ล าดับ สาเหตุการตาย 
เพศ 

รวม 
อัตรา
ตาย ชาย อัตราตาย หญิง อัตราตาย 

1 โรคมะเร็ง 253 81.68 230 71.39 483 76.43 
2 โรคหัวใจและหลอดเลือด  155 50.04 115 35.69 270 42.73 
3 โรคหลอดเลือดในสมอง  128 41.33 95 29.49 223 35.29 
4 อุบัติเหตุจากการขนส่ง 148 47.78 39 12.10 187 29.59 
5 ติดเชื้อในกระแสเลือด/ติดเชื้อ

แบคทีเรีย 
103 33.25 69 21.42 172 27.22 

6 ปอดบวม 101 32.61 64 19.86 165 26.11 
7 โรคเสื่อมถอยของระบบ

ประสาท 
62 20.02 63 19.55 125 19.78 

8 เบาหวาน 35 11.30 66 20.48 101 15.98 
  



51 

ตารางที่ 1.29 (ต่อ) สาเหตุการตายที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2558 

ล าดับ สาเหตุการตาย 
เพศ 

รวม 
อัตรา
ตาย ชาย อัตราตาย หญิง อัตราตาย 

9 ไตวาย/นิ่วในไต/ไตและท่อไต
ผิดปกติ 

48 15.50 47 14.59 95 15.03 

10 ถูกท าร้ายร่างกาย 80 25.83 9 2.79 89 14.08 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (อัตราป่วยต่อแสนประชากร) 
 

5) ปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดตรัง 
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม และท าให้เกิดการเจ็บป่วย

เรื่อรัง และการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีไม่ทั่วถึงบางกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
5.1) การตายด้วยโรคไม่ติดต่อ คือโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรค

หลอดเลือดในสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการตายล าดับต้น ๆ และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
5.2) ปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก พบปัญหาที่ส าคัญ คือมารดาตายคลอด

ต่อเนื่องทุกปี และพบแม่ตั้งครรภ์ก่อนอายุ 20 ปีเกณฑ์เกินมาตรฐาน  
5.3) ปัญหาสุขภาพจิต พบอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเพ่ิมสูงขึ้น 
5.4) ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งพบสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ าเกินเกณฑ์

มาตรฐาน ประชาชนบริโภคอาหารที่ใส่ถุงพลาสติกในงานจัดเลี้ยงต่าง ๆค่อนข้างสูง 
5.5) ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่าตลาดชุมชนหรือตลาดประเภทที่ 2 

เพ่ิมสูงขึ้น แต่ยังไม่มีการควบคุมมาตรฐาน โดยเฉพาะด้านสุขาภิบาล เช่นระบบน้ าเสีย ขยะ สัตว์น า
โรค และการปนเปื้อนของอาหารจากสารพิษต่าง ๆ 

 
1.1.14 ด้านความม่ันคง 

1) ปัญหายาเสพติด สถานการณ์ด้านยาเสพติดปี 2559 จังหวัดตรังมีจ านวนคดียา
เสพติด 1,482 คดี ลดลงจากปี 2558 ที่มีจ านวน 3,569 คดี (ข้อมูล ณ ต.ค.58- มิ.ย.59) อย่างไรก็ตามไม่
ปรากฏพ้ืนที่ผลิตยาเสพติดและน าเข้า- ส่งออกในพ้ืนที่จังหวัด เนื่องจากจังหวัดตรังไม่มีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้านจึงไม่มีปัญหาตามแนวชายแดน ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อย
ที่รับยาเสพติดมาจากพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 403 ซึ่งสามารถเชื่อมติดต่อกับ
จังหวัดตรังได้พ้ืนที่ค้ายาเสพติดและแพร่ระบาดของยาเสพติด ได้แก่ อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอห้วยยอด 
และอ าเภอกันตังกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 12-40 ปี  ประกอบอาชีพรับจ้างและ
ผู้ใช้แรงงาน 
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2) คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จ านวนการรับแจ้งคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือน
ขวัญ ในปี 2558 มีการแจ้งลดลง และมีสัดส่วนการจับกุมได้เพ่ิมข้ึน โดยคดีที่ต้องเฝ้าระวังคือ ฆ่าผู้อ่ืน
โดยเจตนและปล้นทรัพย์ 

 
ตารางที ่1.30 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จ าแนกตามประเภทคดี

ที่รับแจ้ง 
ประเภทคดี 2554 2555 2556 2557 2558 
รับแจ้ง รวม 123 118 103 119 89 

ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 106 96 83 105 62 
ปล้นทรัพย์ 8 6 4 1 13 
ชิงทรัพย์ 8 10 15 10 12 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - 2 - 
วางเพลิง 1 6 1 1 2 

จับ รวม 67 75 75 71 68 
ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 58 57 58 61 45 
ปล้นทรัพย์ 3 5 2 - 12 
ชิงทรัพย์ 5 7 14 7 10 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - 2 - 
วางเพลิง 1 6 1 1 1 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

3) สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกาย จ านวนการรับแจ้งคดี
ที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ในปี 2558 มีการแจ้งขึ้น และมีสัดส่วนการจับกุมได้เพ่ิมขึ้น โดยคดีที่ต้องเฝ้า
ระวังคือ พยายามฆ่าท าร้ายร่างกาย 
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ตารางที่ 1.31 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย จ าแนกตามประเภทคดี 
ที่รับแจ้ง 

ประเภทคดี 2554 2555 2556 2557 2558 
รับแจ้ง รวม 299 311 284 340 352 

ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 106 96 83 105 62 
ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 4 1 7 1 12 
ท าให้ตายโดยประมาท - 4 4 5 5 
พยายามฆ่า 92 98 96 120 168 
ท าร้ายร่างกาย 63 83 57 78 85 
ข่มขืนกระท าช าเรา 34 29 37 31 20 

จับ รวม 162 182 200 216 253 
ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 58 57 58 61 45 
ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 2 - 5 - 11 
ท าให้ตายโดยประมาท - 2 4 4 4 
พยายามฆ่า 40 49 62 70 104 
ท าร้ายร่างกาย 45 58 45 58 75 
ข่มขืนกระท าช าเรา 17 16 26 23 14 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

4) สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรังปี 2558  มีคนต่างด้าว 
จ านวน 201 คน  สถานประกอบการ 89  แห่ง 

 
ตารางที่ 1.32 สรุปสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง 

กลุ่ม-ประเภท 
เพศ
ชาย 

เพศ
หญิง 

จ านวน 
คนต่างด้าว(คน) 

จ านวนนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ (แห่ง) 

1. คนต่างด้าวถูกกฎหมาย 111 90 201 89 
2. คนต่างด้าวน าเข้าตามบันทึก

ความเข้าใจระหว่างประเทศ 
(MOU) 

982 909 1,891 99 
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ตารางที่ 1.32 สรุปสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง 

กลุ่ม-ประเภท 
เพศ
ชาย 

เพศ
หญิง 

จ านวน 
คนต่างด้าว(คน) 

จ านวนนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ (แห่ง) 

3. คนต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ 3,289 1,803 5,092 392 
4. คนต่างด้าว (กรณีพิเศษ)ตาม

มติครม. 15 ม.ค. 2556 
1,858 861 2,719 358 

5. คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
(ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ) 

3,078 1,218 4,296 670 

6. คนพ้ืนที่สูงในความดูแลของ
มหาดไทย 

27 25 52 27 

รวม 9,345 4,906 14,251 1,635 

ที่มา :ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558) 
 

โดยประกอบอาชีพแยกตามประเภทกิจการดังนี้ 
- สถานศึกษาของรัฐ 80 คน 
- สถานศึกษาของเอกชน 54 คน 
- ผลิตภัณฑ์น้ ายางข้น 18 คน 
- แปรรูปไม้ยางพารา 16 คน 
- โรงแรมและรีสอร์ท 12 คน 
- อ่ืน ๆ 21 คน 

 

ตารางที่ 1.33 สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
แยกรายอ าเภอ 

ล าดับที่ อ าเภอ เมียนมา ลาว กัมพูชา รวม 
1 เมือง 3,638 291 819 4,748 
2 ห้วยยอด 2,158 148 125 2,431 
3 กันตัง 2,377 101 432 2,910 
4 สิเกา 1,030 54 99 1,183 
5 ย่านตาขาว 656 81 45 782 
6 ปะเหลียน 346 357 17 720 
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ตารางที่ 1.33 (ต่อ) สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาในพ้ืนที่ 
จังหวัดตรัง แยกรายอ าเภอ 

ล าดับที่ อ าเภอ เมียนมา ลาว กัมพูชา รวม 
7 วังวิเศษ 423 64 7 494 
8 รัษฏา 347 60 21 428 
9 นาโยง 216 59 3 278 
10 หาดส าราญ 22 2 0 24 

รวม 11,213 1,217 1,568 13,998 
ที่มา :ส านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558) 
 

1.1.15 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.1)พื้นที่และที่ตั้งของป่าไม้ในปัจจุบัน จังหวัดตรัง มีอัตราการขยายตัว
ของพ้ืนที่ป่าไม้ ใน ปี 2558 ร้อยละ 0.65 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ป่าไม้ ประมาณ 1,292,632 ไร่ ที่ตั้งของพ้ืนที่
ป่าไม้ในจังหวัดตรัง มีลักษณะคล้ายก าแพงเมืองของจังหวัด เนื่องจากโดยรอบจังหวัดตรัง ซึ่งติดต่อกับ
อาณาเขตจังหวัดอ่ืน จะมีพ้ืนที่ป่าไม้ขึ้นอยู่ติดต่อเกือบตลอดแนวคล้ายก าแพงรั้วบ้าน พ้ืนที่ป่าไม้
ทางด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านตะวันออกติดต่อ กับจังหวัด
พัทลุง พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสงขลาและสตูล  และพ้ืนที่ป่าไม้ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเขตติดต่อกับจังหวัดกระบี่เป็นพ้ืนที่ป่าบกมีภูเขาสูงชัน เป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญของล าห้วย ล า
คลอง ที่ไหลผ่านพ้ืนที่ ของจังหวัด และราษฎรใช้น้ าดังกล่าวส าหรับอุปโภคเกือบทั้งสิ้น ส่วนใหญ่พ้ืนที่
ดังกล่าวยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ ส าหรับด้านติดต่อกับริมทะเลทางทิศตะวันตกของจังหวัดพ้ืนที่ป่า
ไม้จะเป็นป่าชายเลนพื้นที่จังหวัดบริเวณตอนกลางจะเป็นพื้นที่ราบสลับกับควนเขา  โดยเฉพาะบริเวณ
ที่เป็นควนเขา จะมีป่าหย่อมเล็กหย่อมน้อยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ถูกบุกรุกท าลายไปเกือบหมด
สภาพป่าแล้วเป็นส่วนมาก และตาม เกาะแก่ง ในทะเลก็มีพ้ืนที่มีสภาพธรรมชาติสวยงามหลายเกาะ
ด้วยกัน 

พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดตรังอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอต่างๆ ทุกอ าเภอ มีพ้ืนที่ป่า
ไม้ที่เป็นป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย  พ้ืนที่ป่าที่เป็นป่าต้นน้ าล าธารของจังหวัด มีความส าคัญทางระบบ
นิเวศวิทยามีความส าคัญต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านสัตว์ป่าพืชพรรณ โดยพื้นที่ป่าไม้แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 

- พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 64 ป่า เนื้อที่จ านวน 1,475,625 ไร่ แต่พ้ืนที่
บางส่วนเสื่อมโทรม ได้มีการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรท ากินตามกฎหมายโดยส่งมอบให้ส านักงานการ
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ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ านวน 6 ป่า เนื้อที่จ านวน 267,357 ไร่ ดังนั้น ปัจจุบันจังหวัด
ตรัง ยังคงเหลือพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามหลักฐาน จ านวน 58 ป่า เนื้อที่จ านวน 1,208,268 ไร่ 

- พ้ืนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 48 ป่า มีเนื้อที่จ านวน 
56,037 ไร่ 

- พ้ืนที่ป่าชายเลน (ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี) มี
เนื้อท่ีตามหลักฐาน จ านวน 311,553 ไร่ เหลือพ้ืนที่ป่าชายเลนในปัจจุบัน จ านวน 220,975 ไร่ 
 
ตารางที่ 1.34 พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง  แยกรายอ าเภอ  

อ าเภอ 

ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามมติ ครม. 

ป่าบก ป่าชายเลน ป่าบก ป่าชายเลน 

ไร่ ป่า ไร่ ป่า ไร่ ป่า ไร่ ป่า 
เมืองตรัง 55,869 12 - - 1,293 4 - - 

นาโยง 83,362 3 - - 2,111 2 - - 

ย่านตาขาว 76,154 2 16,979 2 1,375 2 - - 

ปะเหลียน  315,058 4 129,700 4 3,952 6 3,113 3 

กันตัง 89,739 10 82,980 9 9,148 7 1,104 4 

สิเกา 70,373 6 56,275 2 8,763 4 149 1 

วังวิเศษ 63,565 5 - - 16,994 5 - - 

ห้วยยอด 139,515 7 - - 2,515 5 - - 

รัษฎา 31,500 2 - - 3,817 4 - - 

หาดส าราญ 4,976 3 19,550 2 - - 1,703 1 

รวม 930,611 44 305,484 19 49,968 32 6,069 9 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
 

พ้ืนที่ป่ าไม้ของจังหวัดตรัง ที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกท าลายป่าและมี
สถานการณ์การบุกรุกท าลายป่าสูงและมีมาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 5 พ้ืนที่ ได้แก่  

- พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ท้องที่ต าบลบางสัก ต าบลบ่อน้ าร้อน 
ต าบลโคกยางและต าบลคลองลุ อ าเภอกันตัง และต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา  
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- พ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า ท้องที่ต าบลช่องและต าบลละมอ 
อ าเภอนาโยง ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรัง ต าบลปากแจ่ม ต าบลเขาปูน ต าบลท่างิ้ว และต าบลในเตา 
อ าเภอห้วยยอด  

- พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ท้องที่ต าบลปะเหลียนและต าบลลิ
พัง อ าเภอปะเหลียน ต าบลนาชุมเห็ดและต าบลโพรงจระเข้  อ าเภอย่านตาขาว  

- พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ท้องที่ต าบลอ่าวตง อ าเภอ
วังวิเศษ  

- พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ท้องที่ต าบลไม้
ฝาด ต าบลเขาไม้แก้ว  และต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา  ต าบลอ่าวตง และต าบลวังมะปรางเหนือ 
อ าเภอวังวิเศษ ต าบลวังคีรี และต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตรังมีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้น ทั้งป่าบกป่าชายเลน ดิน แหล่งน้ า ชายฝั่ง ท าให้เสียสมดุลของระบบนิเวศก่อให้เกิดปัญหาภัย
แล้ง น้ าท่วม ดินถล่ม น้ าป่าไหลหลาก และการกัดเซาะชายฝั่งที่มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบวงกว้างมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผลกระทบที่เป็นความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ผลผลิตทางการเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

สาเหตุการบุกรุกพ้ืนที่ป่าของจังหวัดตรัง เนื่องจาก 
1) ป่าบกผู้บุกรุกป่ามีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

1.1) การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า เพ่ือใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพปลูก
ยางพาราปาล์มน้ ามัน หรือพืชเกษตรต่างๆ โดยการตัดโค่นต้นไม้ปรับสภาพพ้ืนที่จากป่าธรรมชาติเดิม 
มีการกระท าลักษณะดังกล่าวอยู่ทั่วไป จากราษฎรในพ้ืนที่และลักษณะนายทุนในบางพ้ืนที่อยู่ในท้องที่
ทุกอ าเภอของจังหวัดตรัง  

1.2) การใช้ประโยชน์จากไม้ เพ่ือการค้า โรงงานแปรรูปไม้ เพ่ือประดิษฐ
กรรมหรือการใช้ก่อสร้างบ้านเรือนของราษฎร 

2) ป่าชายเลน ผู้บุกรุกป่ามีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
2.1) การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า เพ่ีอใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพ

ประมงและเกษตรกรรมท้องที่อ าเภอที่มีป่าชายเลน คือ อ าเภอกันตัง อ าเภอสิเกา อ าเภอปะเหลียน 
อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอหาดส าราญ ทั้งนี้  ปัจจุบันไม่มีปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน 
เนื่องจากราษฎรไม่นิยมการเลี้ยงกุ้งกุลาด า และประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และควบคุมพ้ืนที่ได้ 
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2.2) การใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลน เพ่ือท าอุปกรณ์การประมง 
ก่อสร้างที่พักอาศัยริมทะเลประกอบอาชีพเผาถ่าน ในพ้ืนที่อ าเภอกันตัง อ าเภอสิเกา อ าเภอปะเหลียน
อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอหาดส าราญ 

2) ทรัพยากรแร่ 
จังหวัดตรัง มีการท าเหมืองแร่ 2 ชนิด คือ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ส่วนแร่หินอ่อนตั้งอยู่ที่อ าเภอห้วยยอด และได้รับอนุญาต
ประทานบัตรแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดด าเนินการท าเหมือง เนื่องจากปัจจุบันราคาแร่หินอ่อนตกต่ ามาก ท าให้
ไม่คุ้มทุน ส าหรับแร่อ่ืน ๆ เช่น ดีบุก มีการผลิตกันมากในอดีต โดยจังหวัดตรังเคยเป็นแหล่งดีบุกขนาด
ใหญ่ของประเทศ  

3) พื้นที่ชุ่มน้ า 
พ้ืนที่ชุ่มน ้า (Wetland) หมายถึงลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็นพื้นที่

ลุ่มพ้ืนที่ราบลุ่มพ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ พ้ืนที่ชุ่มน ้ามีน ้าท่วมมีน ้าขัง พ้ืนที่พรุพ้ื นที่แหล่งน ้าทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน ้าขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน ้านิ่งและ
ทั้งที่เป็นน ้ากร่อยและน ้าเค็ม รวมไปถึงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ของทะเลในบริเวณ ซึ่งเมื่อน ้าลดลงต ่า
สุดมีความลึกของระดับน ้าไม่เกิน 6 เมตร 

คุณประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มน ้าคือ การเป็นแหล่งน ้าแหล่งเก็บกักน ้าฝน เป็น
แหล่งทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้และมี
ความส าคัญต่อการคมนาคมในท้องถิ่น รวมถึงการเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์อันมีความส าคัญ
ทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งของผู้ผลิตที่ส าคัญในห่วงโซ่
อาหาร นอกจากนี้บางแห่งยังมีความส าคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์สังคม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยาอีกด้วย 

พ้ืนที่ชุ่มน ้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมูเกาะลิบง–
ปากน ้าตรังมีพ้ืนที่ประมาณ 515,745 ไร่ประกอบด้วย แม่น ้าล าคลอง ร่องน ้าน ้าตก บ่อน ้าร้อนถ ้า และธาร
ลอด ป่าพรุ ป่าเสม็ด ป่าจากปากแม่น้ า ป่าชายเลน ป่าชายหาดชายฝั่งทะเล สันทราย หาดทราย หาดเลน 
แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล แหล่งสาหร่ายทะเล อ่าวและหมู่เกาะ ท าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง เป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่หายากและอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิด เช่น นกซ่อมทะเลอก
แดง นกฟินฟุต นกหัวโตมาลายู และพะยูน หมู่เกาะลิบงเป็นแหล่งชุมชนนกอพยพที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศ และเป็นที่พักของนกอพยพจากทวีปแอฟริกา คือ นกหัวโตกินปูปีหนึ่ง ๆ อาจพบเพียงไม่กี่ครั้ง 
หรือบางปีอาจไม่พบเลย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาเศรษฐกิจส าคัญ อาทิ ปลาในกลุ่มปลากะพง เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีความงดงามของธรรมชาติ เป็นแหล่งนันทนาการและแหล่งศึกษาวิจัยที่



59 

ส าคัญแหล่งหนึ่ง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบการใช้ที่ดินไปจากเดิม โดยเฉพาะการขยายตัวด้าน
การเกษตร การปลูกยางพารา ปาล์มน ้ามัน และการขยายตัวของชุมชน 

4) พื้นที่ชายฝั่งทะเล 
จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ความยาวชายฝั่งทะเล 150 กิโลเมตร การส ารวจในครั้งนี้

มีพ้ืนที่สามารถท าการประเมินการเปลี่ยนแปลงได้คิดเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 151 กิโลเมตร 
เนื่องจากพ้ืนที่บางบริเวณมีการสะสมตัวออกไป และกัดเซาะเข้ามามากส่งผลให้เส้นชายฝั่งมีระยะทาง
เพ่ิมข้ึนดังนี้ 

4.1) ชายฝั่งมีการกัดเซาะ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 10,286 เมตร คิดเป็น ร้อย
ละ 6.81 ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คิดเป็นพ้ืนที่ 81 ไร่ 

4.2) พ้ืนที่ชายฝั่งสะสมตัว ระยะทางรวมทั้งสิ้น 16,959 เมตร หรือร้อยละ 
11.23ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คิดเป็นพ้ืนที่ 165 ไร่  

4.3) ชายฝั่งคงสภาพ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 123,711 เมตร  หรือร้อยละ 
81.95 ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 

4.4) พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางรวม
ทั้งหมด 10,286  เมตร ดังนี้ 

- อ าเภอสิเกา 

 ต าบลเขาไม้แก้ว ระยะทาง 1,283 เมตร พื้นที่ 6 ไร่ 

 ต าบลบ่อหิน ระยะทาง 2,515 เมตร พื้นที่ 26 ไร่  

 ต าบลไม้ฝาด ระยะทาง 2,110 เมตร พื้นที่ 18 ไร่ 
- อ าเภอกันตัง 

 ต าบลเกาะลิบง ระยะทาง 1,422 เมตร พ้ืนที่ 9 ไร่  

 ต าบลนาเกลือ ระยะทาง 938 เมตร พื้นที่ 6 ไร่  
- อ าเภอหาดส าราญ 

 ต าบลหาดส าราญ ระยะทาง 1,225 เมตร พ้ืนที่ 5 ไร่ 

 ต าบลตะเสะ ระยะทาง 793 เมตร พ้ืนที่ 11 ไร่ 
มาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมแก่หน่วยงานและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการจัดการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบัญหาและ

การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  เพ่ือให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายทะเลอย่าง
เหมาะสมและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบนิเวศของหาดทรายธรรมชาติ 
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- แก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะให้
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ตามศักยภาพ 

5) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
แม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดตรัง 2 สาย คือ แม่น้ าตรัง และแม่น้ าปะเหลียน

จากการตรวจสอบคุณภาพของน้ าแหล่งน้ าส าคัญดังกล่าว  ปรากฏว่าคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ
อยู่ในระดับดี โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2557 พบว่าอยู่ในระดับดี ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ผลการตรวจวัดพบว่าค่า DO มีค่าเฉลี่ย 4.6 มก./ล. อยู่ในระดับพอใช้ (ค่า DO หมายถึง 
Dissolve Oxygen ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า โดยหากน้ ามีค่า DO ≥6.0 มก./ล.เป็นน้ าดี) ค่า 
BOD มีค่า 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตรอยู่ในระดับดีและค่า FCB อยู่ในระดับดี 

6) การจัดการขยะมูลฝอย 
จังหวัดตรังยังไม่มีระบบก าจัดขยะรวม ระบบการคัดแยกเก็บและขนส่งที่

ยังไม่ได้มาตรฐานระบบก าจัดขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานบาง
ท้องถิ่นน ามูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไปรวมทั้ง ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง 
โดยเฉพาะของเสียอันตรายจากบ้านเรือนยังมีการทิ ้งรวมปะปนกับขยะทั่วไปส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 
ตารางที ่1.35 ปริมาณขยะ (ตัน) จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 

ล าดับที่ อ าเภอ ตัน/วัน 
1 เมืองตรัง 203.86 
2 กันตัง 81.91 
3 ย่านตาขาว 113.64 
4 ปะเหลียน 63.07 
5 หาดส าราย 15.13 
6 นาโยง 40.71 
7 ห้วยยอด 92.08 
8 สิเกา 36.77 
9 วังวิเศษ 41.82 
10 รัษฎา 27.06 

ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต 
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การด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดตรัง แบ่งออกเป็น 2 
Cluster ใหญ่ ๆ โดยมีการรวบรวมขยะมูลฝอย จาก 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหลุมฝังกลบตาม
หลักวิชาการ ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเก็บขนรวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

6.1) Cluster นครตรัง มีปริมาณขยะส่งมาก าจัด 17 แห่ง รวมกับขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลนครตรัง มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 100 ตัน (รวมทั้งหมด 18 แห่ง) 

6.2) Cluster เมืองกันตัง มีปริมาณขยะส่งมาก าจัด 15 แห่ง รวมกับขยะใน
เขตเทศบาลเมืองกันตังมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย วันละ 30 ตัน (รวมทั้งหมด 16 แห่ง) 

ปัจจุบัน จังหวัดตรังมีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยทั้งหมด 22 แห่ง ในจ านวนนี้ 
เป็นหลุมฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2 แห่ง ได้แก่ หลุมฝังกลบเทศบาลนครตรังและเทศบาล
เมืองกันตัง นอกนั้นเป็นหลุมฝังกลบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ 

(1) เทศบาลต าบลคลองเต็ง 
(2) เทศบาลต าบลท่าข้าม 
(3) เทศบาลต าบลทุ่งยาง 
(4) องค์การบริหารส่วนต าบลปะเหลียน 
(5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านา 
(6) เทศบาลต าบลย่านตาขาว 
(7) เทศบาลต าบลสิเกา 
(8) เทศบาลต าบลควนกุน 
(9) เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร 
(10) องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด 
(11) เทศบาลต าบลล าภูรา 
(12) เทศบาลต าบลห้วยยอด 
(13) เทศบาลต าบลวังวิเศษ 
(14) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวิเศษ 
(15) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวตง 
(16) องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
(17) เทศบาลต าบลคลองปาง 
(18) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง 
(19) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
(20) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส าราญ 
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7) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
จังหวัดตรัง มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนที่เทศบาลกันตัง โดยมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจากครัวเรือน ประชาชนน าส่งก าจัดถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนค่าก าจัดของเสีย
อันตรายชุมชุนจังหวัดตรัง และได้มีการรวบรวมและส่งก าจัด ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 
ปริมาณขยะอันตรายที่ส่งก าจัด จ านวน 1 ตัน โดยการจ้างเหมาบริษัทในการก าจัด จังหวัดตรัง 
ด าเนินการภายใต้ Roadmap 4 แนวทาง คือ 

7.1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย(ขยะมูล
ฝอยเก่า)  

7.2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม
(ขยะมูลฝอยใหม่) ดังนี้ 

7.2.1) ก าหนดนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือ
ประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวบรวมและก าจัด มีการจัดการขยะแบบรวมศูนย์ การก าจัด
โดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานและการปรับปรุงหลุมฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

7.2.2) ก าหนดพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จ านวน 3 
แห่ง ไดแ้ก ่เทศบาลเมืองกันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม และองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 

7.2.3) การสนับสนุนวิชาการการคัดแยกขยะแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริมการคัดแยกขยะในสถานที่หลุมฝังกลบขยะรวมทั้งการแยกทิ้งของเสียอันตรายชุมชน 
โดยจัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 1 แห่งของจังหวัดตรัง ณ ศูนย์รวบรวมของเสีย
อันตรายชุมชน เทศบาลเมืองกันตัง 

7.2.4) สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดในการด าเนินการโครงการเตาเผาขยะ
นอกจากนี้ จังหวัดได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและออกตรวจสอบการลักลอบทิ้ง กากของเสีย
อันตราย  โดยท าหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  จ านวน 99  แห่ง เฝ้าระวัง ตรวจตรา 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่โล่ง และไม่มีการเพาะปลูกและการส ารวจร้านรับซื้อของเก่า ปี 2558 จ านวน 36 แห่ง 
ร้อยละ 100 

7.3) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
ให้ความรู้ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลด ละ เลี่ยง การใช้ถุงพลาสติก และโฟมส่งเสริมการน าเศษวัสดุธรรมชาติกลับมาใช้
ประโยชน์จัดอบรมโครงการเสริมสร้างจิตส านึกด้านการคัดแยกขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษารวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน และจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน 

7.4) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก าจัดขยะมูลฝอย 
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1.2 ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และความส าคัญของพื้นที่ 
1.2.1 วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 

ตรังเมืองแห่งความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานสากล 

1.2.2 พันธกิจของจังหวัดตรัง 
- มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ

ท่องเที่ยวให้มีความมั่งค่ังและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
- พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงสามารถ

ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
- ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน    
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2.3 เป้าประสงค์รวม 
- เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริม

การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการ

บริหารจัดการแบบบูรณาการ 
1.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
- รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น 
- ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 
- พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
- ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมส าหรับด้านการเกษตรอุปโภค– บริโภค 
- ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
- ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 



64 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มี
คุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต

และการศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
- ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
- ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่ม่ันคง 
- อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง 
- ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
- เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
- เสริมสร้างสังคมคุณธรรมศาสนธรรมและประเพณีวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในขับเคลื่อนต าบลสร้าง

สุขให้ครบทุกพ้ืนที่ต าบล 
- ส่งเสริมอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานใน

ระบบและนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

- พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งจังหวัด 
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวด าเนินการตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด 
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- ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้เกิดชุมชนสุขภาวะ(5 ดี) 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

และลดการเกิดอุบัติเหตุ 
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
- พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชนทุกช่วงวัย 
- สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะและการประกอบอาชีพเสริม 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมกับ ชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
- ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มี

ความพร้อมในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 
- ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหา

สิ่งแวดล้อม 
- บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบ

บูรณาการและเป็นระบบ 
- ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1.2.5 ความส าคัญของพ้ืนที่ 
1) บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ  : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง 
ที่ตัง้ส านักงาน  : 29 หมู่ที่ 6 ถนนกันตัง ต าบลควนปริง อ าเภอเมือง 
 จังหวัดตรัง 92000 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537001269 
โทรศัพท์  : (075) 582134-6 
โทรสาร  : (075) 582144 
อีเมล์  : info@trstrang.com 
เว็บไซด์  : www.trstrang.com 
1.1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัด (มหาชน) ได้เกิดจากแรงผลักดัน
ของกลุ่มชาวเกษตรกร การประมง พ่อค้า นักลงทุนในจังหวัดตรัง และนักลงทุนส่วนกลาง ร่วมกับกลุ่ม
นักบริหารที่,มีประสบการณ์สูงพร้อมกับมีความช านาญในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลและห้อง
เย็น จึงรวมกลุ่มกันก่อตั้งจดทะเบียนบริษัท ขึ้นเมื่อวันที่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2532 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน
ครั้งแรก 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพ่ือการส่งออก 
อันจะเป็นการสร้างงานสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดตรัง และประเทศชาติ 

วันที่ 28 เมษายน 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท ตรัง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัดเป็นบริษัท มหาชน จ ากัด กับกระทรวงพาณิชย์ และเมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2537 บริษัทฯ ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท และบริษัทฯได้น าหลักทรัพย์เข้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ
การเกษตร ในปี 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายลดลงถึง 50-60% 
จากวิกฤติที่เกิดข้ึนเรื่อยมา บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสูงและสูญเสียตลาดใหญ่ในประเทศญี่ีปุ่นไป เป็นผลให้
ยอดขายสินค้าลดลงเรื่อยมา โดยบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2548-2552 ติดต่อกันเป็นเวลาห้าปี 
และท าให้บริษัทฯ เริ่มมียอดขาดทุนสะสมในงวดบัญชีปี 2550 เป็นต้นมาจนกระทั่ง มีส่วนของผู้ถือหุ้น
ติดลบเป็นจ านวน 75.45 ล้านบาทในงวดบัญชีปี 2552 การขาดทุนจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2547 เป็นผลให้ในปี 2549 บริษัทฯปิดโรงงาน 2 เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ขาด
แคลนวัตถุดิบ ประกอบกับยอดขายสินค้าที่ลดลง  

ต่อมาในปี 2550-2551 บริษัทฯได้ลดจ านวนพนักงานลงเป็นจ านวนมาก
โดยจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานตามกฎหมายแรงงาน ในปี 2552 ทางบริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 
จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ท าการเพ่ิมทุน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ใน



67 

ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น แต่ไม่ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมทุน ประกอบกับปัญหาขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน บริษัทฯ จึงได้ประกาศหยุดด าเนินกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่  31 
กรกฎาคม 2552 จนกว่าจะหาผู้ร่วมทุนและปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินแล้วเสร็จทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นว่าการหยุดด าเนินกิจการชั่วคราวของบริษัทฯในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2552 เป็นผลให้บริษัทฯ เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการด าเนินงานตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2540 ข้อ 
9(6)(ข)ที่ีระบุว่า “บริษัทจดทะเบียนมีการหยุดประกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุใด
โดยไม่ค านึงว่าการหยุดประกอบกิจการนั้นจะเนื่องมาจากการกระท าของบริษัทจดทะเบียนหรือบุคคล
อ่ืนใด” 

ต่อมาในวันที่ 1 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้แจ้งต่อทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังนี้คือ ”
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยการ
จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย”เมื่อวันที่  
20 พฤศจิกายน 2552 บริษัทฯได้แจ้งต่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปลี่ยนแนว
ทางการฟ้ืนฟูกิจการจากการฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาเป็นการฟ้ืนฟูกิจการด้วย
ตนเอง และบริษัทฯ ได้เปิดด าเนินกิจการในทุกส่วนงานแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2552 จนถึง
ปัจจุบันเนื่องจากบริษัทฯได้รับค าสั่งซื้อสินค้ามาจากลูกค้าซึ่งบริษัทยังคงประกอบธุรกิจเดิมคือการ
ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง 

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2553 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญและทุนที,ช าระแล้ว
ของบริษัทจ านวน 20,238,510 หุ้นโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10บาท เป็นมูลค่า
หุ้นละ 0.50บาท และอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 10,119,255 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน 60,116,255 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 100,000,000  หุ้น มูลค่าที่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานและบุคคลในวงจ ากัด เพี่ือให้บริษัทมี
สถานะทางการเงินที่มัน, คงขึ้น และเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทบริษัทฯ ได้ด าเนินการ
จดทะเบียนลดทุนช าระแล้วเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านการลดทุนนี้และได้จด
ทะเบียนเพ่ิมทุนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 จ านวน 100,000,000 หุ้น โดยมีกรรมการ พนักงาน 
และบุคคลในวงจ ากัด จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมดท าให้ทุนของบริษัทเพ่ิมขึ้นเป็น 60,119,255 
บาท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ปัจจุบัน บริษัทยังคง
ด าเนินธุรกิจเดิมอย่างต่อเนื่องคือการผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ผลการด าเนินงาน และก าลังด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินผลการด าเนินงาน
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ของบริษัทในปี 2556 จัดได้ว่าเป็นที่น่าพอใจ สามารถแก้ปัญหาฟันฝ่าวิกฤติมาได้ เป็นผลจากการ
ด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ มีการก าหนดเป้าหมายและเลือกใช้กลยุทธ์อย่างเหมาะสมโดยมุ่งเน้นที่
การบริหารการเงิน สภาพคล่อง และสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามบริษัทจะ
พยายามหาตลาดใหม่เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการขาย ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และบริหารต้นทุน
สินค้า ให้มีศักยภาพแข่งขันในตลาดโลก ทั้งนี้ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมี
ความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทุ่มเทความรู้ ความสามารถของบุคลากร ด าเนินการบริหารงานอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและพร้อมส าหรับการ
ขยายธุรกิจในอนาคต 

1.2)  ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่
แข็ง เพ่ือการส่งออก โดยมีวัตถุดิบหลักทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ กุ้ง ปลา ปลาหมึก 
ปู น ามาผ่านกระบวนการแปรรูปและแช่แข็ง เพ่ือเป็นสินค้าชนิดต่างๆ ส่งขายให้แก่ตลาดญี่ปุ่น 
สิงคโปร์ ไต้หวัน ยุโรป และอเมริกา ฯลฯลักษณะของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 ประเภท 
คือ 

(1) สินค้าพ้ืนฐาน(Primary Product) คือ สินค้าที่ีน าวัตถุดิบมาผ่าน
กระบวน การแปรรูปอย่างง่ายๆโดยการล้างท าความสะอาด ตกแต่ง แช่แข็ง และบรรจุกล่อง 

(2) สินค้ามูลค่าเพ่ิม (Value Added Product) เป็นสินค้าที่น าสินค้า
พ้ืนฐานในข้อ 1. มาผ่านขั้นตอนแปรรูปต่อไป เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมจากเดิม ส าหรับ
รูปแบบการผลิตจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้น าเข้าแต่ละรายเป็นหลัก 

1.3) โครงสร้างรายได้ของบริษัท ส าหรับมูลค่าการจัดจ าหน่ายของบริษัท โดย
แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.36 มูลค่าการจัดจ าหน่ายของบริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัด (มหาชน) 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ 2556 % 2555 % 2554 % 

สินค้าพ้ืนฐาน 172.94 18.92 188.56 18.84 178.97 34.17 
สินค้ามูลค่าเพ่ิม 722.66 79.04 798.03 79.72 335.02 63.95 
เศษวัตถุดิบ 18.7 2.04 14.45 1.44 9.84 1.88 
รวม 914.30 100 1,001.04 100 523.83 100 
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1.4) ผลกระทบทางฤดูกาล 
- High Season ได้แก่ เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 

เนื่องจากจะเป็นช่วงใกล้ เทศกาลของประเทศญี่ปุ่น และใกล้ถึงวันปี ใหม่ 
- Low Season ได้แก่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม เนื่องจากเป็น

ระยะที่ผ่านพ้นเทศกาลมาแล้ว และเป็นช่วงใกล้ปิดงบบัญชีของบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น 
1.5) ลักษณะลูกค้า  ส่วนใหญ่จ าหน่ายให้กับคนกลาง ซึ่งจะน าไปกระจายต่อ

อีกทอดหนึ่งบริษัทมีลูกค้าประจ าอยู่ประมาณ 21 ราย และบริษัทขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 
4 ราย ในปริมาณรวมกันร้อยละ 84.13 ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่รวมประมาณร้อยละ 97.93 อยู่ใน
ประเทศญี่ปุ่นที่เหลือเป็นตลาดไต้หวัน สิงคโปร์ ยุโรป และไทยบริษัทมีรายได้จากการส่งออกสินค้าไป
ขายยังตลาดต่างประเทศ โดยขายในต่างประเทศร้อยละ 99.5 ขายในประเทศร้อยละ 0.5 

1.6) การผลิต บริษัทมีโรงงานและคลังสินค้า3 อาคาร ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
ณ เลขที่ 29 หมู่ 6 ถนนกันตังต าบลควนปริง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

1.7) ก าลังการผลิตและปริมาณผลิตจริง 
2556 2555 2554 

ก าลังการผลิตเต็มที่(ตัน) 4,800 4,800 4,800 
ผลิตจริง (ตัน)  2,669 2,582 1,759 
การใช้ก าลังการผลิต (%)  55.60 53.79 36.65 

 
1.8) ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ จะแบ่งออกเป็น 4 จ าพวก 

(1) ปลาหมึก ได้แก่ หมึกกระดอง, หมึกหอม, หมึกสาย, หมึกกล้วย 
(2) ปลา ได้แก่ ปลาทราย, ปลาหลังเขียว, ปลาซัลมอน, ปลาซาบะ และ

อ่ืน ๆ 
(3) กุ้ง ได้แก่ กุ้งแดง, กุ้งกุลาด า, กุ้งขาววานาไมด์ 
(4) ปู ได้แก่ ปูหิมะ 
(5) หอย 
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดหาวัตถุดิบทั้งจากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ และจาก

ต่างประเทศ และในปี 2556 มีมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศต่อต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 
8.24 : 91.76 โดยประมาณแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ มีดังนี้ 

(1) แหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ วัตถุดิบที่ีใช้จะมาจากจังหวัดชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ ดังนี้ 

ปลาหมึกกระดอง : ตรัง, กระบี่, ระนอง, ภูเก็ต, สงขลา, ปัตตานี 
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ปลาหมึกหอม, ปลาหมึกกล้วย : ตรัง, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, สตูล 
ปลา : ตรัง, กระบี, ระนอง, สงขลา, ปัตตานี, สตูล 
กุ้งกุลาด า, กุ้งขาว : ตรัง, สุราษฏร์ธานี, พังงา 

(2) แหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
ปลาหมึกกระดอง : อินเดีย, อาฟริกา, เยเมน, โอมาน, โมร็อคโค 
หมึกกล้วย : ญี่ปุ่น, อาร์เจนติน่า 
กุ้งแดง : แคนาดา, นอร์เวย์, ไอซ์แลนด์, อาร์เจนติน่า 
ปลาแซลมอน : ชิล,ี เดนมาร์ค, นอร์เวย์, นิวซีแลนด์ 
ปลาซาบะ : ญี่ปุ่น, นอร์เวย์ 
ปูหิมะ : รัสเซีย 

1.9) ขั้นตอนการผลิต เริ่มจาก รับวัตถุดิบ ท าความสะอาด คัดขนาด/แบ่ง
เกรด แปรรูป/ตัดแต่ง ล้าง ชั่งน้ าหนัก แช่แข็ง อุณหภูมิ -40.C บรรจุหีบห่อ เก็บในห้องเย็นอุณหภูมิ -
25.C และ ส่งออก 

1.10) ปัจจัยความเสี่ยง 
(1) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศซึ่งมีจ านวน

ลดลงอย่างต่อเน, ืองจนเกิดวิกฤติด้านวัตถุดิบหลังจากเหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 แต่บริษัทฯสามารถลด
ความเสี่ยงนี้ได้โดยน าเข้าวัตถุดิบต่างๆ จากทั่วโลกมาทดแทนและขยายตลาดในส่วนของสัตว์น้ า
เพาะเลี้ยงเพ่ิมเติมด้วย 

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทฯ
ได้น าเข้าวัตถุดิบเป็นจ านวนมาก จึงท าให้บริษัทฯมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน แต่ใน 
ขณะเดียวกันบริษัทฯได้ซื้อวัตถุดิบจากภายในประเทศ และต่างประเทศส่วนหนึ่งส่งออกขายไปยัง
ต่างประเทศ มีระยะเวลารับช าระเงิน 7-30 วัน ซึ่งทางบริษัทฯได้ตระหนักและดูแลการบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิด 

(3) ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า  จากสภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจโลก และคู่ค้าหลักของบริษัทปิดตัวลงในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ ปี 2551 ท าให้
บริษัทฯ มียอดขายลดลง โดยบริษัทฯ มีตลาดหลักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ท าให้ต้องพ่ึงพาตลาดญี่ปุ่น 
และขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายขยายตลาด
ไปยังภาคพ้ืนทวีปเอเชียต่าง ๆ เช่น เกาหลี,ไต้หวัน, ภาคพ้ืนทวีปยุโรป และอเมริกา เพ่ือที่จะกระจาย
ความเสี่ยงด้านการตลาดในอนาคต 

(4) คู่แข่งในตลาดต่างประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร
ทะเลมีผู้ผลิตเป็นจ านวนมากทั่วโลก บริษัทฯ ต้องสามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนการผลิตให้มี
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มาตรฐานสากลเพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ ในส่วนของสินค้าของบริษัทต้องมีกลยุทธทางด้านการตลาด เพื่อ
กระตุ้นและเพ่ิมยอดขายในแต่ละประเทศ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพ , ประสิทธิผลทางการผลิต
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสามารถแข่งขันและลดต้นทุนในการด าเนินการลง 

(5) ความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัทมีเงินกู้ยืมสูงมาก และเงินกู้ส่วนใหญ่
เป็นเงินกู้ระยะสั้น ท าให้บริษัทต้องมีความเข้มงวดในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เต็มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

(6) ความเสี่ยงด้านการจัดหาแรงงาน อุตสาหกรรมอาหารทะเลต้องใช้
แรงงานคนเป็นจ านวนมาก และแรงงานเหล่านี้ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวด เพ่ือให้มีทักษะและ
ความระมัดระวังส าหรับการผลิตสินค้า ซึ่ งจะแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆ นอกจากนี้
สภาพแวดล้อมในการท างานของอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยรวมอาจมีความไม่สะดวกสบาย ทั้ง
ปัญหาเรื่องของกลิ่น และอุณหภูมิ ดังนั้น จึงส่งผลให้แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลจะมีการ
เปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อย ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่เสมอ ดังนั้น บริษัทมุ่งสร้างความรู้
และความเข้าใจในเรื่องการสร้างงานที่ดีให้กับพนักงานให้อัตราผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม มี
สวัสดิการที,ดีให้กับพนักงาน ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพพนักงาน และปฏิบัติกับพนักงาน
ในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในทุกเชื้อชาติ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต 

1.11) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โรงงานอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ
บริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 6 ถนนกันตัง ต าบลควนปริง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง บนเนื้อที่ทั้งหมด 
113 ไร่ ซึ่งเป็นของบริษัทฯเอง สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย 

(1) อาคารและส านักงาน 1 ขนาดประมาณ 6,875 ตารางเมตร 
(2) อาคารโกดังและโรงอาหาร  ขนาดประมาณ 600 ตารางเมตร 
(3) อาคารร้านค้าและ Workshop ขนาดประมาณ 236 ตารางเมตร 
(4) บ้านพักคนงาน 3 หลัง 
(5) บ่อบ าบัดน้ าเสีย เนื้อท่ีประมาณ 23 ไร่ 
(6) อาคารโรงงาน 2 ขนาดประมาณ 7,800 ตารางเมตร 
(7) อาคารโรงงาน 3 ขนาด 6,400 ตารางเมตร สามารถเก็บสินค้าได้ 

5,000 ตัน 
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1.12) โครงการการจัดการบริษัท 

 
ภาพที่ 1.6 โครงสร้าง บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัด (มหาชน) 
 

1.13) ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ
ปกติในปัจจุบัน 

(1) บริษัทฯด าเนินกิจการด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย 
และจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบในราคาท่ีสมเหตุสมผลตามราคาตลาด 

(2) บริษัทฯมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในการ
ด าเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

(3) บริษัทฯมีนโยบายเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน โดยบริษัทเคารพ
เรื่องสีผิว เชื้อชาติ และศาสนาเท่าเทียมกันหมด 

(4) บริษัทฯมีนโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและยึดหลักความเท่าเทียมกันในสังคม 

(5) บริษัทฯมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของสินค้าที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศตาม
มาตรฐานสากล 

(6) บริษัทฯมีนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนของสังคม 
โดยมีการดูแลและจัดการมลพิษในเรื่องของขยะมูลฝอยและน้ าเสียภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมี
การรณรงค์ปลูกต้นไม้ในบริษัทให้มีความร่มรื่น จัดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสิ งแวดล้อมด้านต่างๆ
ในชุมชนเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ยัง  ยืนต่อไปในอนาคต 
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(7) บริษัทฯมีนโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมโดย บริษัทฯจัดให้
มีการท าบุญในวันส าคัญร่วมกับหน่วยงาน องค์กรชุมชนและวัดในชุมชนโดยรอบ และมีการบริจาค
หนังสือ สมุดเครื่องเขียนต่างๆให้กับนักเรียนในวันเด็กของทุกปี ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการบริจาค
โลหิตให้สภากาชาด เป็นต้น 

(8) บริษัทฯมีนโยบายการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จาก
การด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย คือการร่วมเผยแพร่และ
รณรงค์ในชุมชนถึงการน าสิ่งของไป RECYCLE และมีเครื่องหมายมาตรฐานการ RECYCLE ในบรรจุ
ภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเพ่ือรณรงค์ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

1.14) บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองและ
เกียรติบัตรจากหน่วยของของรัฐดังนี้ 

- GMP CERTIFICATE 
- HACCP CERTIFICATE 
- ใบรับรองจากจากกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสี

เขียว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) มีความมุ่งมันที่จะลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน 

- ใบ เกียรติบั ตรเพ่ื อแสดงว่าบริษั ท ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมการจัด
การพลังงานแบบสมบูรณ์ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานส าหรับอุตสาหกรรมรุ่นที่  11 จัด
โดยส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- จังหวัดตรังมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบกิจการ เพ่ือแสดงว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ 

- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถาน
ประกอบกิจการ ASO Thailand ระดับทอง เพ่ือแสดงว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการด้านเอดส์ใน
สถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ASO Thailand และตามประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ 
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2) บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) 
2.1) ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
ผู้ผลิต และจ าหน่ายอาหารกระป๋องและภาชนะปิดผนึก โดยมีที่ตั้งส านักงานใหญ่ที่ 88/9 หมู่ 4 ถนน
กว้างไพศาล ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท โดยกลุ่มตระกูลโตทับเที่ยง
ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหารกระป๋อง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ปุ้มปุ้ย” และ “ปลา
ยิ้ม” ได้แก่ ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ , หอยลายอบกรอบ และปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศรส
เผ็ด ฯลฯ ในพ้ืนที่ประมาณ 100 ไร่ และได้รับมาตรฐาน ISO 9002 ที่ให้ส าหรับการผลิตที่มีคุณภาพ
และได้มาตฐานและ ISO 18000 มอบให้กับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ก าหนดในปี 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 
จากการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ท าให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพ่ิมขึ้นจ านวน 18.62 ล้านหุ้น 
(มูลค่าตีตราไว้หุ้นละ 10บาท) คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียน 186.20 ล้านบาท ซึ่งถือครองโดย บริษัท 
กว้างโฮลดิ:ง จ ากัด และท าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ีช าระแล้วทั้งหมดจ านวน 37.62 ล้านหุ้น 
เป็นจ านวนเงิน 376.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ท าการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ที่ประชุม
มีมติรับทราบและรับรองเรื่องการที/บริษัทฯ ขายเงินลงทุนใน บริษัท กว้างโฮลดิ:ง จ ากัด จ านวน 
7,509,866 หุ้น ให้แก่ บริษัทเอส.ตรังคอมเพล็กซ์ จ ากัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 และให้ค ามั่น 
ว่ากรณีหาก บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จ ากัด ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกไปได้มูลค่าจ านวนเงินเท่าใด
เมื่อหักภาระต้นทุน (Carried Cost) หรือค่าใช้จ่ายอี่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจริงออกแล้ว จะโอนกลับคืนมา
ให้แก่บริษัทฯ ในโอกาสแรก รวมถึงกรณีที/บริษัท กว้างโฮลดิ:ง จ ากัด ได้โอนหุ้นสามัญของบริษัท 
โรงแรมธรรมรินทร์ จ ากัด จ านวน 1,900,000 หุ้น และหุ้นสามัญของ บริษัท ตรังชัวร์ จ ากัด จ านวน 
980,000 หุ้นซึ่งมีการประกอบการอยู่กลับมาให้บริษัทฯ ถือครองได้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2551 

1.2) วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของ
บริษัท  

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) เริ่มผลิตปลา
กระป๋องในซอสมะเขือเทศจากการท าวิจัยการตลาด พบว่าความต้องการอาหารส าเร็จรูปที/มีความ
หลากหลาย ยังมีช่องว่างทางการตลาดอีกมาก ประกอบกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เริ่มคิดค้นสูตรอาหารไทยต้นต ารับทั้งอาหารคาวและ
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หวาน เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลายในตลาดของผู้บริโภคในทุกๆ 
กลุ่มเป้าหมาย โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้น าตลาดในด้านอาหารส าเร็จรูปบรรจุกระป๋องปรุงรส 

1.3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างรายได้ 
 
ตารางที่ 1.37 ลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายได้ 
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย % การถือ 

หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2554 
รายได้ 

(พันบาท) 

ปี 2555 
รายได้ 

(พันบาท) 

ปี 2556 
รายได้ 

(พันบาท) 
ผลิตและจ าหน่ายอาหาร
และอาหารบรรจุภาชนะ

ปิดผนึก 

บมจ. ผลิตภัณฑ์
อาหารกว้าง

ไพศาล 

100.0 1,529,429 1,375,033 1,272,924 

 
ตารางที่ 1.38 รายได้จ าแนกตามสายการผลิต 

สายผลิตภัณฑ์ ปี 2554 
รายได้ 

ปี 2555 
รายได้ 

ปี 2556 
รายได้ 

(พันบาท) % (พันบาท) % (พันบาท) % 
- ปลาซาดีนและปลาแมคเคอ

เรล ในซอสมะเขือเทศ 
223,610 15 232,610 17 246,639 19 

- ปลาซาดีนและปลาแมคเคอ
เรล ปรุงรสอ่ืน ๆ 

947,815 64 789,657 57 658,624 52 

- หอยปรุงรส 306,618 20 341,706 25 328,003 26 
- ปลาแช่แข็ง และอ่ืน ๆ - - 11,060 1 39,658 3 
- เศษปลา 24,386 1 - - - - 

รวม 1,529,429 100 1,375,033 100 1,272,924 100 
 

1.4) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต และจ าหน่ายอาหารกระป๋อง และอาหารบรรจุในภาชนะปิดผนึก ซึ่ง
สามารถน าไปอุ่นรับประทานได้เลย โดยไม่จ าเป็นต้องปรุงแต่ง ลักษณะของลูกค้าที่ีจะบริโภคอาหาร
ชนิดนี้เหมาะส าหรับผู้ที่ไม่มีเวลาปรุงแต่งอาหารด้วยตนเอง ส่วนฤดูกาลผลิตของบริษัทฯ นั้น สามารถ
ผลิตได้ทุกฤดูกาล เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบของบริษัทฯ อยู่ใกล้พ้ืนที่ ทางบริษัทฯ ได้จัดหาและส ารองไว้
ที่คลังสินคา้ของบริษัทฯ เอง ค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาที่วัตถุดิบมีมาก 



76 

1.5) การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
(1) การตลาด  การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที/ส าคัญ 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้คือ 
(1.1) ความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการ

วางแผนในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การด าเนินงานในช่วงแรกจนถึงปัจจุบันมี
ประมาณ 30 ชนิด ท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไปแต่บริษัทฯ ก็ยังไม่หยุดยั้งในการคิดค้นสูตรอาหาร
ใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยมีแผนท่ีจะออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประมาณ 1
ชนิดต่อทุก 2 ปี 

(1.2) รสชาติของอาหาร บริษัทฯ ท าการปรับปรุง และพัฒนา
รสชาติของอาหารให้เป็นที่ถูกปากและคุ้นเคยกับรสนิยมของคนไทย และประเทศใกล้เคียง และยังมี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

(1.3) กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มผู้ต้องการความสะดวก
ในการประกอบอาหาร บริษัทฯวางกลุ่มเป้ าหมายท/ ีจะจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ ออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ แถบเอเชียซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคคล้ายคลึง กับตลาดในประเทศ ซึ่งผลส ารวจ
เบื้องต้นของบริษัทฯ จะเน้นส่งเสริมการท าตลาดเดิมที่มีคู่ค้าอยู่แล้วในกลุ่มประเทศ AEC ฮ่องกง จีน 
ออสเตรเลีย เป็นต้น และบริษัทฯ ยังได้ขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศอียู ในบางประเทศแล้ว 

(1.4) นโยบายการตั้งราคาของบริษัทฯ ในปัจจุบันจะค านึงถึงก าไร
ส่วนเพ่ิมของต้นทุนสินค้าโดยประมาณ 25-30% ของต้นทุนของสินค้า ทั้งนี้ นโยบายการตั้งราคา
สินค้าของบริษัทฯ สิ่งที่จะน ามาค านึงถึง หรือทบทวนใหม่เมื่อมีปัจจัยหลักส าคัญที่เปลี่ยนแปลงไป 
และมีผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้าของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญเช่น วัตถุดิบหลักมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

(1.5) ลักษณะของลูกค้า นับตั้งแต่ต้นปี 2537 เป็นต้นมา บริษัทฯ 
เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเองทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มเดิม และไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ บริษัทฯ แต่อย่างใดใน
ระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ 28 ของยอดขายบริษัท
ฯ ไม่มีการขายให้ลูกค้ารายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดขายการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย
การกระจายช่องทางจัดจ าหน่าย บริษัทฯ ท าการกระจายการจัดจ าหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้าร้าน
สะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต เอเย่นต์ร้านค้า และร้านค้าปลีกทั่ว ไป ได้อย่างทั่ว ถึงทั้งในเขตกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของเมืองไทย ซึ่งท าให้เข้าถึงผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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(1.6) ตลาดในประเทศ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของรายได้จากการขาย ซึ่งการจัดจ าหน่ายโดยทั่วไปจะมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
กว้างขวางอยู่ทั่วประเทศ ลักษณะการจัดจ าหน่ายของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 วิธี 

 การขายส่ง (Wholesales) บริษัทฯ จะขายผลิตภัณฑ์ผ่าน
ช่องทางนี้ ประมาณร้อยละ 80 โดยจะส่งพนักงานขายออกไปยังห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในประเทศ ประมาณ 4,000 ร้านค้า 
เพ่ือรับค าสั่งซื้อสินค้า และส่งค าสั่งดังกล่าวมายังส านักงานในเขตกรุงเทพฯ เพ่ือจัดส่งสินค้าให้แก่
ลูกค้าท่ัวไป การจ าหน่ายโดยวิธีนี้บริษัทฯ จะก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินค่าสินค้าไม่เกิน 45 วัน 

 การขายเงินสด (Cash Sales) บริษัทฯ จะขายผลิตภัณฑ์ 
ผ่านช่องทางนี้ประมาณร้อยละ 20โดยบริษัทฯ จะมีรถยนต์บรรทุกสินค้าไปตามร้านค้าปลีกต่างๆ 
ประมาณ 12,000 ร้านค้า เพื่อขายสินค้าให้แกลูกค้าโดยตรง การจ าหน่ายโดยวิธีนี้บริษัทฯ จะเก็บเงิน
สดหรือเช็คจากลูกค้าทันที หรืออาจจะผ่อนผันระยะเวลาในการช าระ เงินค่าสินค้าไม่เกิน 30 วัน ซึ่ง
เป็นกรณีท่ีลูกค้ามีสถานภาพมั่นคง และมีการค้าต่อเนื่องมานาน 

(1.7) ตลาดต่างประเทศ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยังต่างประเทศนั้น
คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการขาย ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 

 การขายผ่านผู้ค้าส่งในประเทศ ซึ่งมีปริมาณการขายคิด
เป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการขายรวมในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีผู้ค้าส่งในประเทศไทย
มากกว่า 30 ราย มีผู้ท าหน้าที่/ส่งสินค้าออกไปจ าหน่ายให้กับผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง ซึ่ง
มีที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศในแถบยุโรป และอเมริกา 

 การขายส่งผ่านผู้ค้าส่งในต่างประเทศ มียอดขายรวมเป็น
ร้อยละ 60 ของปริมาณการขายในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดจ าหน่ายให้กับผู้ค้าส่งใน
ต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ ประเทศฮ่องกง มาเลเซีย ลาว บรูไน และบางประเทศในแถบยุโรป และ
อเมริกา ด้านการจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศนั้น ตลาดที่ส าคัญจะเป็นประเทศในแถบ
เอเชียมากกว่าเขตพ้ืนที่นั้นๆ เนื่ีองจากมีรสนิยมและความคุ้นเคยในรสชาติอาหารที่ีไม่แตกต่างจาก
ผู้บริโภคในประเทศไทยมากนัก 

(1.8) ภาวะการแข่งขันภายในประเทศ ในปัจจุบันพบว่าผู้บริโภค
ปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลกระป๋อง ประมาณร้อยละ 75 เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่อาศัยในต่างจังหวัด 
ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 25 เป็นกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ลักษณะของ การแข่งขันของ
ผู้ผลิตแต่ละรายจะใช้กลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันคือ เน้นช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กระจายอย่างทั่วถึง การ
แข่งขันด้านราคา และการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ถูกรสนิยมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็
ตาม ผู้ผลิตรายใหญ่ที่ีประกอบธุรกิจมานาน จะมีข้อได้เปรียบคู่แข่งขันหน้าใหม่ในด้านความเชี่ยวชาญ
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ในเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่สะอาดปลอดภัยเป็นที่มั่น ใจต่อผู้บริโภค 
ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบได้อย่างสม่ าเสมอตลอดปี และการมีช่องทางการจ าหน่ายที่ีมากกว่า 
ดังนันลักษณะข้อได้เปรียบเหล่านี้ จะเป็นอุปสรรคส าหรับผู้ผลิตรายใหม่ที่จะเข้ามาด าเนินธุรกิจนี้ การ
แข่งขันจึงเป็นการแข่งขันของผู้ผลิตรายเดิม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ผลิตแต่ละรายในการ
วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับข้อได้เปรียบที่ตนเองมีส าหรับหอยลายและหอยแครง
กระป๋องพบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกโดยบริษัทฯ เป็นบริษัทเดียวที่เน้นการ
จ าหน่ายภายในประเทศ ส่งผลให้ภาวการณ์แข่งขันภายในประเทศมีน้อยปัจจัยภายนอกท่ีอาจกระทบ
อุตสาหกรรมบริษัทฯ ในอนาคตอันใกล้นี้ จะเป็นในเรื่องของนโยบายการค้าเสรี ที่ประเทศไทยได้มีให้
ไว้กับประชาคม AEC ในการที่จะเปิดตลาดค้าเสรี ซึ่งในส่วนนี้จะท าให้สินค้าของบริษัทฯ บาง
ผลิตภัณฑ์ เช่น ปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ จะเพ่ิมคู่แข่งขันจากต่างประเทศ
อันจะเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการตัดสินใจบริโภคสินค้าที่ตนพึงพอใจ ในส่วนของบริษัทฯ เองได้
ทราบถึงปัญหาการค้าเสรี ที่บริษัทฯ จะต้องปรับตัวให้เข้ากับกติกาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าตลอดจนรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้ถูกใจกลุ่มผู้บริโภคอยู่เสมอสถานภาพใน
การแข่งขันของบริษัทฯ ในเรื่องจ านวนและขนาดของคู่แข่ง ในปัจจุบันบริษัทฯได้ประเมินผลทั้งในส่วน
จ านวนและขนาดของคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน จุดเด่นของแต่ละบริษัทที่มีผลต่อยอดขาย 
หรือภาวะการแข่งขัน และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ได้แก่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
รสชาติของผลิตภัณฑ์ การกระจายช่องทางการจัดจ าหน่าย และราคา 

สถานภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ จากการประมาณการ
โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ พบว่าสถานภาพการแข่งขันมีอยู่สูงมาก ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและ
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้อยู่ในตลาดและครองใจผู้บริโภคมากว่า 34 
ปี แล้ว จากการส ารวจตลาดของฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อเทียบกับคู่
แข่งขันพบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนี้ 

 ตลาดปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลกระป๋อง มูลค่า
ตลาดรวมโดยประมาณ จ านวน 5,000 ล้านบาท แบ่งประเภทเป็น 

- ตลาดปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลกระป๋องราคาสูง 
มีส่วนแบ่งทางการตลาด 20% ของมูลค่าตลาดรวม จ านวน 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับมูลค่า 
4,000 ล้านบาท ส าหรับปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล กระป๋องราคาสูง ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทาง
การตลาด ประมาณ 12% 

- ตลาดปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลกระป๋องราคาต่ า 
มีส่วนแบ่งทางการตลาด 80% ของมูลค่าตลาดรวม จ านวน 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 4,000 
ล้านบาท ส าหรับปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล บรรจุกระป๋องราคาต่ า ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทาง
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การตลาดประมาณ 5% ของปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องราคาต่ า เนื่องจาก
นโยบายของบริษัทฯ จะไม่มุ่งเน้นส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 ตลาดปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลปรุงรส มูลค่าตลาด
รวมโดยประมาณ จ านวน 1,500 ล้านบาท ของมูลค่าตลาดรวม บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาด
ประมาณ 60% ของมูลค่าตลาดรวม หรือเทียบเท่ากับมูลค่า 900 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนด
นโยบายและเป้าหมายอย่างชัดเจน ที่จะมุ่งเน้นท าตลาดปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลปรุงรสเป็น
รายได้หลัก 

(1.9) ภาวะการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกปลา
ซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลกระป๋องคิดเป็นร้อยละ 10 ของการผลิตรวมโดยมีตลาดส่งออกที่ส าคัญ 
คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย โดยคู่แข่งขันที่ส าคัญของประเทศ
ไทย ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และมาเลเซีย ในส่วนของหอยลาย และหอยแครงนั้น พบว่าประเทศ
ไทยมีการส่งออกไม่มากนัก เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามคู่แข่งที่ส าคัญในตลาด
ต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้มีส่วนแบ่งการจ าหน่ายหอย
ลาย และหอยแครงกระป๋องในตลาดสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการน าเข้ารวม ในขณะที่
ไทยมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 20 ของมูลค่าการน าเข้ารวมเท่านั้นส าหรับสภาพการแข่งขันตลาด
ต่างประเทศนั้น แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ และด้านราคา 

โดยในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพที่ไม่แตกต่างกัน 
เพราะต้องผลิตให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า ส่วนระดับราคาประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน เนื่องจากผู้ผลิตในประเทศ ส่วนใหญ่ตั้งฐานการผลิตอยู่ ใกล้แหล่งวัตถุดิบ และ
นอกจากนั้นยังมีข้อได้เปรียบในด้านความช านาญของแรงงาน 

(1.10) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ก าลังการผลิต และปริมาณ
การผลิตของ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1.39 ก าลังการผลิต 

ก าลังการผลิต 2554 2555 2556 
1. อาหารบรรจุกระป๋อง (พันกระป๋อง) 130,000 130,000 130,000 
2. เศษปลา (ตัน) 15,900 15,900 - 
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ตารางที่ 1.39 (ต่อ) ก าลังการผลิต 
ก าลังการผลิต 2554 2555 2556 

ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : พันกระป๋อง)    
- ปลาซาดีนและปลาแมคเคอเรล ในซอสมะเขือเทศ 23,467 20,157 20,279 
- ปลาซาดีนและปลาแมคเคอเรล ปรุงรสอ่ืน ๆ 62,835 47,242 47,147 
- หอยปรุงรส 16,840 19,649 17,123 

รวม 103,142 87,048 78,549 
- เศษปลา (ตัน) 1,075 - - 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต (%)    
1. อาหารบรรจุกระป๋องและอาหารบรรจุในภาชนะ

ปิดผนึก 
79.34 66.96 60.42 

2. เศษปลา 6.76 - - 
มูลค่าการผลิต (พันบาท) 1,177,168 1,001,523 882,227 
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต 32.45 (15.60) (9.76) 
 
ตารางที่ 1.40 ราคาต่อหน่วยของกระป๋อง ฝา ในปี 2554-2556 จาก บริษัท ตรังแคนเนอรี่ จ ากัด 

ขนาด 2554 2555 2556 
กระป๋อง 202 2.29 2.32 1.98 
กระป๋อง 202 อีโอ. เปลือย (แนคแคน) 2.92 2.98 2.50 
กระป๋อง 211 two pieces 2.07 2.07 1.95 
กระป๋อง 307 two pieces 2.78 2.78 2.58 
ฝาพิมพ์ 200 0.58 0.58 0.46 
ฝาเปลือย 200 0.51 0.51 0.42 
 

(1.11) สาระส าคัญของสัญญาซื้อวัตถุดิบ 
- ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายกระป๋อง, ฝาและก้น ตาม

หมายเลขสินค้า 202, 211 และ 307 
- ผู้ขายเป็นผู้ส่งทรัพย์สินที่ีขายไปยังคลังสินค้าผู้ซื้อ โดย

ผู้ขายจะเป็นผู้ออกค่าขนส่ง 
- ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายทรัพย์สินในราคาที่ี

ก าหนดเป็นเงื่อนไขในเรื่องจ านวนการสั่ง ซื้อแต่ละครั้ง 



81 

- ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าทรัพย์สินที่ีซื้อภายในระยะเวลา 60 
วัน 

- คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะโอนสิทธิและหน้าที่ีของตนให้
บุคคลอ่ืนไม่ได้ผลกระทบต่อบริษัทฯ หากสูญเสียผู้จ าหน่ายวัตถุดิบกระป๋องซึ่งมีมูลค่าการจ าหน่ายสูง
กว่าร้อยละ 30 ของการซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ จะท าให้บริษัทฯ เสี่ียงต่อการจัดซื้อวัตถุดิบดังกล่าว
ทดแทนจากบริษัทอี่ืน ในด้านราคาคุณภาพ ความต่อเนื่องของกระบวนการผลิตได ้

(1.12) วัตถุดิบ และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ  
แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ส าคัญส่วนใหญ่ ได้จากแพปลา

มากกว่า 20 แห่ ง ซึ่ งตั้ งในจังหวัดตรัง และในจังหวัดใกล้ เคียง เช่น สุราษฎร์ธานี  สงขลา 
นครศรีธรรมราช ปัตตานี ภูเก็ต และชุมพร เป็นต้น ในบางช่วงที่วัตถุดิบมีน้อยบริษั ทฯ มีการวาง
แผนการซื้อวัตถุดิบส ารองไว้ในห้องเย็น ซึ่งจัดเก็บได้นานถึง 2 เดือน จึงไม่มีปัญหาในการขาดแคลน
วัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตได้แก่ กลุ่มปลาซาร์ดีนและปลา
แมคเคอเรล เช่น ปลาทูแขก, ปลาไล้กอ,ปลาหลังเขียว, ปลาหางแข็ง, ปลาตาโต, ปลาดุก, หอยลาย, 
หอยแครง ส่วนวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสม ได้แก่ ซอสมะเขือเทศและเครื่องปรุงรสต่างๆ ซึ่งวัตถุดิบ
ทั้งหมดเหล่านี้ จะจัดซื้อได้ภายในประเทศ ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่พบเห็นนั้น เนื่องจากวัตถุดิบหลัก
ของบริษัทฯ ที่ใช้ ได้แก่ ปลาผิวน้ า และหอยชนิดต่างๆ ซึ่งปลาเหล่านี้จะมีวงจรชีวิตสั้น ฉะนั้นการ
ทที่บริษัทฯ ซื้อมาเพ่ือผลิตสินค้าจึงเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบธรรมชาติ แม้ว่าปลาและหอยจะมี
มากในบางฤดู และ บางฤดูมีน้อย แต่ปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ค่อนข้างน้อย ดังนั้นการ
พ่ึงพิงผู้จ าหน่ายวัตถุดิบกรณีซื้อปลาบริษัทฯ ไม่ต้องพ่ึงพาผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ และ
ในช่วง 3 ปี ติดต่อกันที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ไม่มีการซื้อปลา, หอย จากรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30 ใน
ส่วนของซอสมะเขือเทศ และเครื่องปรุงรสอ่ืนๆ บริษัทฯมีผู้จัดจ าหน่ายให้เป็นรายประจ าประมาณ 4-
5 ราย ซึ่งส่งผลให้ปริมาณซอสมีใช้ตลอดปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดซื้อซอสเพ่ิมเติมจากโครงการ
หลวงอีกด้วยวัตถุดิบทที่ส าคัญอีกชนิดที่บริษัทฯได้พ่ึงพาการซื้อวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว
เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด คือ กระป๋อง จาก บริษัท ตรังแคนเนอรี่ จ ากัด 
และมีความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน คือ มีผู้บริหารร่วมกัน 

(2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจัดวัตถุดิบ
เหลือใช้ 

(2.1) บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียโดยได้ลงทุนไปกว่า 60 
ล้านบาท เพ่ือบ าบัดน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต น้ าเสียที่ผ่านกระบวนการบ าบัด เมื่อวัดค่าแล้วพบว่า
สามารถน าน้ าดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ เช่น รดน้ าต้นไม้ และในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการ
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รับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะ
รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการควบคุมปริมาณและลักษณะน้ าทิ้งจาก
อาคารผลิต 

การใช้น้ าของบริษัทฯ แต่ละวันประมาณ 400 - 600 ลูกบาศก์
เมตร การผลิตดังกล่าวท าให้เกิดน้ าเสีย การควบคุม บริษัทฯ ใช้ระบบบ าบัดแบบตะกอนลอยตัวและ
ระบบตะกอนเร่งก่อนระบายน้ าทิ้งออกจากโรงงาน 

ค่าที่กฎหมายก าหนด ค่าที่โรงงานท าได้ (เป็นข้อมูลจริงก่อน
ปล่อยออกนอกโรงงานของเสีย) 

- BOD. ไม่เกิน 20 ppm. ประมาณ 15 – 20 ppm. 
- SS. ไม่เกิน 50 ppm. ประมาณ 20 – 40 ppm. 
- Oil & Grease ไม่เกิน 5 ppm. ประมาณ 1 – 2 ppm. 
- COD. ไม่เกิน 120 ppm. ประมาณ 50 – 85 ppm. 

(2.2) ขยะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
- ขยะทั่วไป ได้แก่ เศษอาหาร เศษพืชผัก เศษกระดาษ เศษ

ถุงพลาสติก เศษขวด แก้วเศษผ้าเช็ดมือ เปลือกผลไม้ เศษไม้ ฯลฯ 
- ขยะอันตราย ได้แก่ ขวดสารเคมีอันตราย ซากถ่านไฟฉาย 

หลอดไฟ แบตเตอรี่ผ้าเปื้อนน้ ามันเครื่อง หรือ จารบี 
(2.3) ผลิตภัณฑ์หมดอายุ ใช้วิธีฝังกลบในพ้ืนที่ของโรงงานการ

ควบคุม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
(2.4) ตะกอนจากระบบตะกอนลอยตัวน าเข้าเครื่องรีดตะกอนและ

อบแห้ง น าไปท าเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ ส่วนตะกอนส่วนเกิน (excess) จากระบบตะกอนเร่ง
เข้าสู่บ่อหมัก 

(2.5) อากาศจากปล่องควันของบอยเล่อร์การควบคุม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

(2.6) การขุดเจาะน้ าบาดาล การสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ต้องขอ
อนุญาต และมีการช าระค่าใช้น้ าบาดาลตามท่ีกฎหมายก าหนดการควบคุม กรมทรัพยากรธรณี 
 
1.3 ประเด็นศึกษาหลักเรื่อง มีมาตรฐาน (Standard) 

จากการที่กลุ่มที่  3 ได้ลงพ้ืนที่ศึกษาเรื่อง “มาตรฐานของอุตสาหกรรมแปรรูป
อุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัดตรัง” จ านวน 2 แห่ง คือ บมจ. ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (บมจ. 
TRS) และ บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล ที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา และใช้เป็น
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กรณีเทียบเคียงส าหรับการศึกษาในวงกว้างต่อไป บนพ้ืนฐานของสมมติฐานที่ว่า “แรงงานและ
วัตถุดิบน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อมาตรฐานของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลทั้งสองแห่งดังกล่าว” 
เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีความไม่แน่นอนสูง และต้องพ่ึงพาต่อปัจจัยภายนอกที่มีการแปรเปลี่ยนไปตาม
บริบทและสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของมาตรฐาน และความ
เป็นมาตรฐานสากลได้ เนื่องจากข้อจ ากัดของระยะเวลาในการศึกษา กลุ่มที่ 3 จึงใช้วิธีการศึกษา 
แบบการรับฟังข้อมูล ภูมิหลัง รูปแบบของการประกอบธุรกิจ และการสัมภาษณ์ทั้งเทคนิคแบบเปิด
และปิด รวมทั้งเข้าสังเกตในสถานที่จริง จากนั้นน าข้อมูลจากภาคสนามมา  วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ผ่านการอภิปรายกลุ่ม และน าเสนอผลการศึกษาในรูปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 
 



ส่วนที่ 2 
ผลการศึกษาพ้ืนที่ 

 
2.1 ผลการศึกษาประเด็นย่อยท่ี 1 ด้านแรงงาน 
 
ตารางท่ี 2.1 ประเด็นปัญหาที่พบ (Finding) ด้านแรงงาน 

บริษัท 1 (TRS) บริษัท 2 (บมจ.กว้างไพศาล) 
1. ใช้แรงงานต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 90 1. ใช้แรงงานไทยมากกว่าร้อยละ 90 
2. ท าตามมาตรฐานแรงงาน เช่น สวัสดิการ  
ชีวอนามัย ที่พัก ค่าตอบแทน 

2. ท าตามมาตรฐานแรงงาน เช่น สวัสดิการ  
ชีวอนามัย ที่พัก ค่าตอบแทน 

3. ไม่มีปัญหาอายุแรงงาน 3. แรงงานไทยอายุมากขึ้นตามระยะเวลาการ
จ้าง 

4. ปัญหาเรื่องการข้ึนค่าแรงงาน 
- มีการแก้ปัญหาตามสภาพ 

4. ปัญหาเรื่องการข้ึนค่าแรงงาน 
- มีผลกระทบต่อราคาสินค้า  
- อาจปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้น 

5. การจ าหน่าย  
- ส่งออกต่างประเทศ (Export) 

5. การจ าหน่าย  
- ส่วนใหญ่จ าหน่ายในประเทศ (Domestic) 

6. ความหลากหลายของสินค้า  
– มาก 

6. ความหลากหลายของสินค้า  
– มาก 

 
จากการใช้ศึกษาโดยใช้เทคนิค การแนวพินิจแบบ inside in และการถกประเด็นกลุ่ม 

(Group discussion) กับผู้ประกอบการที่ 1 (TRS) และผู้ประกอบการที่ 2 (บมจ.กว้างไพศาล) ได้ผล
ดังตาราง ที่ 2.1  พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งสองมีลักษณะร่วมคือ เป็นอุตสาหกรรมการผลิตแบบ
พ่ึงพาแรงงานอย่างเข้มข้น (Labour intensive industry) มีมาตรฐานเงินเดือนและสวัสดิการ
แรงงานที่เป็นมาตรฐาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่มีข้อแตกต่างบางประการ คือ 

1) การพึ่งพิงแหล่งแรงงานกึ่งทักษะ: โดยบริษัท TRS ใช้แรงงานต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 
90 ประกอบด้วยสัดส่วนแรงงานสัญชาติพม่าและกัมพูชาโดยก าหนดสัดส่วนแรงงานสัญชาติพม่าสูง
กว่า  ในทางตรงกันข้ามบริษัทกว้างไพศาล พ่ึงพิงแรงงานไทยท้องถิ่นก่ึงทักษะมากกว่าร้อยละ 90  

2) เกณฑ์อายุของแรงงานที่แตกต่างด้วย โดยบริษัท TRS ใช้แรงงานอายุน้อย แต่บริษัท
กว้างไพศาลใช้แรงงานที่มีเกณฑ์อายุมากกว่า 40 ปี (เกิดจากระยะเวลาการจ้างงานที่ยาวนาน)  
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3) รูปแบบการผลิตและการใช้แรงงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากรูปแบบการใช้วัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต และพันธะกรณีการส่งมอบสินค้าที่แตกต่างกัน  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า การแก้ไขปัญหาแหล่งคนงาน และต้นทุนแรงงาน อัน
เกิดจากผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงและสิทธิมนุษยชน ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง
สอง ได้บริหารจัดการต้นทุนแรงงานได้ระดับหนึ่ง ในอัตราค่าจ้างรายวันที่เป็นอยู่ปัจจุบัน  

 

2.2 ผลการศึกษาประเด็นย่อยท่ี 2 ด้านวัตถุดิบ 
 
ตารางท่ี 2.2 ประเด็นปัญหาที่พบ (Finding) ด้านวัตถุดิบ 

บริษัท 1 (TRS) บริษัท 2 (บมจ.กว้างไพศาล) 
1. น าเข้าวัตถุดิบ เกือบทั้งหมด 

- ผลิตและส่งออกทั้งหมด ในรูปแบบ business 
partner 

1. น าเข้าวัตถุดิบ เกือบทั้งหมด 
- ผลิตและขายในประเทศร้อยละ 90 

2. แหล่งวัตถุดิบ  
– ลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ 

2. แหล่งวัตถุดิบ  
- บริษัทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ส่วนใหญ่
น าเข้า (ร้อยละ 90) 

3. มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานสากล  3. มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 

จากการศึกษาประเด็นวัตถุดิบของผู้ประกอบการที่ 1 (TRS) และผู้ประกอบการที่ 2  
(บมจ.กว้างไพศาล) (ตารางที่ 2.2) พบว่า วัตถุดิบซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของทั้งธุรกิจการผลิตสินค้า
อาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารกระป๋อง ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักคือสินค้าประมงนานาชนิด โดยวัตถุดิบ
หลักท่ีส าคัญคือ กลุ่มปลาและ ครัสเตเชียน สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1) ด้านการจัดหาวัตถุดิบ: บมจ. TRS ใช้วัตถุดิบสินค้าประมงหลากหลายชนิดมากกว่า 
ได้แก่ ปลาทะเล เช่น ทูน่า แซลมอน ซาบะ เป็นต้น ปลาหมึก หอย กุ้ง และปู ส าหรับ บมจ. 
ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล ใช้วัตถุดิบหลักคือ ปลา เช่น ปลาแมคเคอเรล ปลาซาดีน โดยในส่วนที่
แตกต่างคือ  

1.1) บมจ. TRS ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจ คือ การรับผลิตตามสั่งของลูกค้าใน
ลักษณะที่เป็น Business partner ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้ บมจ. TRS ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) เป็นผู้ผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งได้แก่ ทูน่า แซลมอนสไลด์ หมึกสายสไลด์ ปูหิมะ ปลาไข่ 
แซลมอนย่าง Takoyaki และน าไปผ่านเครื่อง IPF เพ่ือแช่แข็งรักษาคุณภาพและคงรสชาติเดิมของ
สินค้า และลูกค้าเป็นผู้น าไปจ าหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศทั้งหมด (ร้อยละ 100) โดยไม่มีการ
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จ าหน่ายภายในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ประสบปัญหาในเรื่องวัตถุดิบและการจ าหน่าย เพราะ
จัดหาวัตถุดิบและการตลาดโดยลูกค้าทั้งหมด เรื่องมาตรฐานวัตถุดิบนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบหลัก
ของลูกค้า 

1.2) บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล มีรูปแบบธุรกิจคือ การน าวัตถุดิบซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นปลาทะเล มาท าการแปรรูป ปรุงรส และบรรจุในกระป๋อง เพ่ือจ าหน่ายในตราสินค้าของ
ตนเองคือ ปุ้มปุ้ยปลายิ้ม (Smiling fish) โดยจ าหน่ายในตลาดภายในประเทศเป็นหลัก (ร้อยละ 90) 
และจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศเพียงประมาณร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบด้วยตนเอง
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ซึ่งปัจจุบัน วัตถุดิบปลากว่าร้อยละ 90 ที่บริษัทจัดหานั้น เป็นการน าเข้ามา
จากประเทศจีน และอีกร้อยละ 10 เป็นวัตถุดิบในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในเรื่องของความมั่นคงและมาตรฐานของวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ เห็นว่าในชั้นนี้ยังไม่พบปัญหา
ความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบจากจีน เนื่องจากยังมีปลาอยู่เป็นจ านวนมาก แต่อาจมีปัญหาในเรื่อง
ของราคาวัตถุดิบ ในช่วงที่อุปทานของวัตถุดิบปลาในขณะนั้นมีจ านวนน้อย ซึ่งจะท าให้ราคาน าเข้า
เพ่ิมสูงขึ้น โดยจะส่งผลต่อต้นทุนและราคาจ าหน่ายสินค้า และในที่สุดอาจต้องผลักภาระต้นทุนและ
ราคาสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และปริมาณการ
จ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ 

2) ด้านมาตรฐานวัตถุดิบ 
2.1) บมจ. TRS: เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ คือ ลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้

บริษัทฯ ทั้งหมด ดังนั้น ในด้านมาตรฐานวัตถุดิบของบริษัทฯ จะเป็นความรับผิดชอบหลักของลูกค้า 
ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ต้องหาวัตถุดิบให้ได้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือให้สามารถน ามาผลิตเป็นสินค้าขั้นปลาย 
(finished products) ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกไปยังตลาดที่ลูกค้าก าหนด 

2.2) บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล รูปแบบธุรกิจคือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดหา
วัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านมาตรฐานของวัตถุดิบสินค้า เพ่ือให้สินค้าขั้น
ปลายเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
 

 



ส่วนที่ 3 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
3.1 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาประเด็นมีมาตรฐานสากล (International standard) เมื่อวิเคราะห์ตาม
สายพานการผลิตของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล (ภาพที่ 3.1) พบว่าประเด็นแรงงานและ
วัตถุดิบ เป็นปัจจัยที่มีความท้าทายส าคัญและอ่อนไหวต่อการด าเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานและยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของจังหวัดตรัง เนื่องจากปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นปัจจัยภายใน สามารถ
ควบคุมและพัฒนาจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลดังใบรับรองมาตรฐานที่บริษัททั้งสองได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แบบจ าลองสายพานการผลิตอาหารทะเลแปรรูปตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 
พิจารณาประเด็นวัตถุดิบทั้งสองบริษัทน าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักดังนั้นจึงมีความอ่อนไหวด้าน
ราคาและปริมาณสนับสนุนเป็นไปตามกลไกอุปสงค์อุปทาน การป้องกันความเสี่ยงและรักษามาตรฐาน
วัตถุดิบสามารถท าได้โดยใช้กลไกของรัฐ เช่น การสนับสนุนด้านนโยบาย การวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ส่วนผู้ประกอบการต้องพัฒนามาตรฐานการเก็บรักษา 
วัตถุดิบเอง ประเด็นแรงงานเป็นลักษณะแรงงานแบบหนาแน่น แตกต่างกันที่ บริษัท TRS ใช้แรงงาน
ต่างด้าวเป็นหลักแต่บริษัทกว้างไพศาลใช้แรงงานภายในจังหวัดตรัง แม้ความเสี่ยงจะแตกต่างกันทั้ง
ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานและการหมุนเวียนแรงงาน แต่การแก้ปัญหาก็ยังคงใช้นโยบายรัฐร่วมกับ
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การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบการเอง  ดังนั้นจุดเชื่อมต่อมาตรฐานของทั้ง 2 
ประเด็น จึงเป็นนโยบายรัฐและศักยภาพของผู้ประกอบการเอง 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.2 จุดเชื่อมต่อการแก้ปัญหาเพ่ือคงความมาตรฐานของแรงงานและวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารสัตว์ทะเลกรณีศึกษาจังหวัดตรัง 
 
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.2.1 ด้านแรงงาน 
1) การชะลอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 

โดยที่อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่าง
เข้มข้น (Labor intensive) และในปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ าของประเทศไทยอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น นโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าของรัฐบาลจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน
การผลิตของอุตสาหกรรมนี้ และจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่
พ่ึงพาตลาดต่างประเทศอย่าง บมจ. TRS นอกจากนี้ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ าอาจเป็นการเพ่ิมภาระ
ต่อเนื่องสู่ผู้บริโภค ณ ปลายโซ่อุปสงค์ เนื่องจากราคาสินค้าเพ่ิมขึ้นตามต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจาก
ค่าแรงขั้นต่ า ดังนั้นเห็นควรที่จังหวัดตรังจะพิจารณาเสนอรัฐบาลส่วนกลางพิจารณาชะลอการขึ้น
ค่าแรงขั้นต่ า จนกว่ารัฐบาลจะหามาตรการลดผลกระทบของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าดังกล่าว 
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2) รัฐบาลควรหามาตรการช่วยเหลือเพื่อลดด้นทุน 
ในกรณีที่ไม่สามารถชะลอการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าได้ จังหวัดตรังควรพิจารณาเสนอ

รัฐบาลพิจารณาหามาตรการเยียวยาเพ่ือลดผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า อาทิ การใช้
งบประมาณจากกองทุนแรงงาน หรือการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนค่าแรง เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนในการ
ผลิตสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการในระยะเวลาเริ่มแรกของการใช้บังคับการข้ึนค่าแรงขั้นต่ า 

3) การสนับสนุนการหาเทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัยทดแทนแรงงาน  
หามาตรการส่งเสริมการน าเข้าเครื่องจักร เช่น ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ยกเว้นหรือลดภาษีการ
น าเข้าเครื่องจักร 

โดยที่ประเด็นแรงงานเป็นความท้าทายหลักของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทะเล ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวของจังหวัดตรังพ่ึงพาทั้งแรงงานจากต่างด้าวซึ่งมีความไม่
แน่นอนสูง ประกอบกับปัญหาแรงงานไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้มีแรงงานในวัยท างานจ ากัด  
ในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการจัดหาแรงงานเพ่ือท างานใน ระดับอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ อาจต้องปรับตัวโดยการน าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ 
เพ่ือลดการใช้แรงงานคน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน โดยเทคโนโลยีที่อาจจะน ามาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารมีดังนี้ 

3.1) การใช้หุ่นยนต์หรือแขนกลอัตโนมัติในกระบวนการผลิต (Robotics) 
เหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่มีการท าซ้ าและต้องการความแม่นย าสูง เริ่มมีบทบาทมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร โดยเข้ามาในการทดแทนแรงงาน และยังช่วยในการควบคุมปริมาณ
และมาตรฐานในการผลิตได้อย่างดี 

3.2) Closed loop quality control เป็นการน าระบบอัตโนมัติมาตรวจสอบ
คุณภาพและกระบวนการผลิตในลักษณะตามเวลาจริง (Real time) ส่งผลให้การแก้ปัญหาและการ
ควบคุมมีประสิทธิภาพสูง 

3.3) Supply chain management IOT จะช่วยยกระดับกระบวนการท างาน
ทั้งระบบ เช่น การขนส่ง การรับและตรวจสอบสินค้าในคลัง และการเก็บข้อมูล 

4) ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกับสถาบันการศึกษาในการผลิตนักศึกษาให้ตรง
กับสายงานอาชีพที่ภาคเอกชนต้องการ โดยเฉพาะสายอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะ 
(Skilled workers)  

แม้ว่าอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานประเภท 
Unskilled หรือ Semi-skilled labor เป็นหลักแต่ยังมีงานบางส่วนที่ต้องใช้แรงงานมีทักษะ หรือ 
Skilled workers ยังเป็นที่ต้องการในขั้นตอนการผลิต เช่นขั้นตอนการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
อาหารและวัตถุดิบ การควบคุมและแก้ไขเครื่องจักร ระบบโครงข่ายการสื่อสารหรือระบบสารสนเทศ  
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ช่างทั่วไป พนักงานบัญชี ฝ่ายบุคคลและต่างประเทศ นักวิเคราะห์เป็นต้น เพ่ือให้ได้แรงงานทักษะที่
ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมดังกล่าว จังหวัดตรังจึงควรริเริ่มสร้างร่วมมือระหว่างภาคเอกชน
หรืออุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดสร้างหลักสูตรร่วม (Industrial link) ขึ้นมา พัฒนา
ก าลังคนและทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการเพ่ือให้มีแรงงานหมุนเวียนอยู่ในตัวจังหวัดเอง อีกทั้งเป็น
การลดต้นทุนด้านแรงงานของผู้ประกอบการเอง 

 
3.2.2 ด้านวัตถุดิบ 

1) การจัดท าฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรประมงท้ังในและต่างประเทศ 
เพ่ือสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งรวมถึงแผนการจัดท า Big data 

เพ่ือเสริมศักยภาพและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต จังหวัดตรังจึงควรพิจารณา
โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Data base) ของแหล่งทรัพยากรทางประมงทั้งในไทยและต่างประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลแหล่งวัตถุดิบที่จะป้อนภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลของตรังในลักษณะ 
supply side ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบความเสี่ยง ความไม่แน่นอน รวมถึงต้นทุนการผลิตของภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลของจังหวัดตรังในอนาคต 

2) เสนอให้รัฐบาลช่วยเจรจากับประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรให้ไทยท าประมงใน
น่านน้ าของประเทศนั้นได้ 

ปัจจุบันไทยได้ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการท าประมงนอกน่านน้ าเสร็จแล้ว 
จึงขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งเจราจาเพ่ือให้ประเทศท่ีมีแหล่งทรัพยากรประมง เช่น ศรีลังกา อนุญาต
ให้ไทยเข้าไปลงทุนด้านการท าประมงได้ โดยเบื้องต้นอาจเริ่มต้นจากการเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวการลงทุนด้านการประมงในประเทศเป้าหมาย เช่น การเปลี่ยนธงเรือประมง การ
เทียบท่า และการขนย้ายสินค้าประมง เป็นต้น 

3) เสนอให้รัฐบาลอนุญาตให้พื้นที่สัมปทานในทะเลให้ท าฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในทะเลได้ (Marine culture)  

ปัจจัยด้านวัตถุดิบเป็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ซึ่ง
เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรประมงเกินก าลังผลิตในธรรมชาติ (Over fishing) ประกอบกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกท าให้ไม่สามารถฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงได้ทัน กอปรกับ
ความเข้มงวดของกฎระเบียบ มาตรฐานต่าง ๆ ด้านการประมง ที่ต้องปฏิบัติตามยังอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการน าเข้าวัตถุดิบของอุตสาหกรรมประเภทนี้ จึงส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องน าเข้าวัตถุดิบ
จากต่างประเทศเป็นหลักและส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรง ดังนั้น หากประเทศไทยโดยจังหวัดตรัง
เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นวัตถุดิบส าคัญของอุตสาหกรรมนี้ในลักษณะการท าฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์น้ าในทะเล (Marine culture) ก็จะช่วยให้มีวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและ
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ยั่งยืน รวมทั้งสามารถควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมาตรฐานสากลได้ 

 
3.2.3 ด้านอ่ืน ๆ  

1) การสร้างการยอมรับมาตรฐานฮาลาลของไทย 
ขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเจรจากับต่างประเทศ เรื่องการยอมรับ

มาตรฐานสินค้าฮาลาล (Halal Certificate) ที่ออกโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกลุ่มมุสลิมที่น าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอย่างประเทศไทย เพ่ือให้สินค้า
อาหารทะเลไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึงลดต้นทุนการยื่นตรวจ
ขอรับการรับรองมาตรฐานซ้ าซ้อนจากองค์กรต่างประเทศ 

2) การจัดท า Friendship Cities 
จังหวัดตรังพิจารณาสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะเมืองพันธมิตร

หรือ Friendship city กับจังหวัด/เมืองของต่างประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมประมง 
อาทิ จังหวัดชิสึโอกะ ของญี่ปุ่น เมืองชิงต่าว ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3) การให้ความสนับสนุนของบริษัทแปรรูปอาหารทะเล (CSR) 
เสนอให้บริษัทที่ด าเนินธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลในจังหวัดตรัง (โดยเฉพาะ 

TRS และ กว้างไพศาล) พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านแปรรูปประมง/อาหารทะเล ใน
พ้ืนที่ เช่น การให้องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ และการตลาดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยอาจพิจารณาด าเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มวิสาหกิจเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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10.30 น. เยี่ยมคารวะและรับฟังการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาจังหวัดตรังแบบบูรณา

การที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ”  
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รว่มกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัดตรัง และกรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด หรือผู้แทน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้าน Richy Trang 
13.00 น. เดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
14.00 น. รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

ภูมิภาคอย่างมั่นคง (Innovative University)”  
โดยรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง ที่ห้องประชุม 202 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 

15.00 น.  การบรรยายเรื่อง “การยกระดับขีดความสามารถของมนุษย์ด้วยการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
โดย ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง (กศจ.) 

16.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามประเด็นศึกษา 5 กลุ่ม เพ่ือชี้แจง ระดมความคิด 
จัดสรรหน้าที่งานภายในกลุ่ม และรายละเอียดในการลงพ้ืนที่ 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านท่องนาท่าม 
20.00 น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง 
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วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 (แยกกลุ่มตามประเด็น) 
09.00 น. ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning 

(พ้ืนที่ที่ 1) มีมาตรฐานสากล พ้ืนที่ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 
จ ากัด อ าเภอเมือง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านสีฟ้า 
13.30 น. ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning 

(พ้ืนที่ที่ 2) มีมาตรฐานสากล พ้ืนที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กว้าง
ไพศาล จ ากัด อ าเภอเมือง 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ที่บ้านสวนสุดาพร 
20.00 น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
08.00 น. ออกเดินทางไป อ าเภอกันตัง 
09.00 น. ศึกษาพ้ืนที่ “ย้อนรอยเมืองเก่าเล่าอดีตกันตัง ภูมิหลังแลวิถีวัฒนธรรม” 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน 
12.40 น. ออกเดินทางกลับ อ าเภอเมือง 
14.00 น. ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือทบทวนและสรุปประเด็นศึกษา วิเคราะห์ จัดท า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือน าเสนอ ที่ห้องนคริน 2 โรงแรมเรือรัษฎา  
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องนครินบอลลูม โรงแรมเรือรัษฎา และ

กิจกรรมสังสรรค์ของกลุ่มผู้เข้าอบรม  
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 

08.00 น. เตรียมการน าเสนอ 
09.30 น. กลุ่มท่ี 1 และ 2 น าเสนอผลการศึกษาพ้ืนที่และข้อเสนอแนะต่อผู้ว่า

ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย
ในพ้ืนที่ พร้อมรับข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะ กลุ่มละ 20 นาที  
ที่ห้องนครินบอลลูม 

10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. กลุ่มท่ี 3, 4 และ 5 น าเสนอผลการศึกษาพ้ืนที่และข้อเสนอแนะต่อผู้ว่า

ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย
ในพ้ืนที่ พร้อมรับข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะ กลุ่มละ 20 นาที  
ที่ห้องนครินบอลลูม 

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรมเรือรัษฎา 
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13.30 น. ศึกษาพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดตรัง 

15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
17.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานตรัง 
18.30 น. ออกเดินทางจากจังหวัดตรัง (โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD 3246) กลับ

กรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง 
 

2. รายช่ือสมาชิก อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักวิจัยประจ ากลุ่ม 
กระทรวงการคลัง  
1. นายพลช หตุะเจริญ ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้  

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

กระทรวงการตางประเทศ  
2. นายเสกสรรค สโรบล เลขานุการกรม  กรมอเมริกาและแปซิฟกใต  

3. นายพสุศิษฏ วงศสุรวัฒน อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน  

4. นายอังกูร กุลวานิช นักการทูตช านาญการพิเศษ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  

5. นางนิพดา เขียวอุไร รักษาการเลขานุการกรม กรมยุโรป  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
6. นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาการเมล็ดพันธุและมาตรฐานพันธุ  

กองวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว  

7. นายวุฒินัย ยุวนานนท ผูอ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร  

กรมสงเสริมการเกษตร  

กระทรวงพาณิชย 
8. นางอุมาพร ฟูตระกูล ผูอ านวยการส านักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง  

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  

9. นางสาวสุภาวดี แยมกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)  

ส านักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงลอนดอน  

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  
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กระทรวงสาธารณสุข  
10. นายด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ ผูอ านวยการกองการเจาหนาที่ กรมอนามัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (ที่ปรึกษาประจ ากลุม)  
11. รศ.ดร.พชร เพ็ชรประดับ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  

12. รศ.สุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ (ผูประสานงานประจ ากลุม)  
13. นายสิทธธินโชติ ตรงด ี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
 
 
 

 



 
 

 

รายงานการศึกษากลุ่ม 
(Group Action Learning Project)  

 
  
  

เรื่อง   การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่างประเทศของทีมประเทศไทย  

สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
 
 
 
  
  

จัดท าโดย กลุ่มที่ ๔ ประเด็น มีสถานะและเกียรติภูมิ  
 
 

 
  

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ 



 
 

 
 

              

 
รายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Action Learning Project)  
 

เรื่อง การขับเคลือ่นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ประเด็นการต่างประเทศของทีมประเทศไทย 

สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

  

จัดท าโดย กลุม่ที่ ๔ ประเด็น มีสถานะและเกยีรติภูมิ  
 

๑. นางสาวสุขุมาลย์  ลัดพลี    
๒. นายปิยะพงษ์   นันต์ธนะ  
๓. นางกษมา   แฉ่ฉาย     
๔. นายวรพจน์   เจนสวัสดิชัย    
๕. นางจิตติมา   เอ่ียมสุทธา        
๖. นางสาวรณพพัณณ์  กปิตถัย    
๗. นางสาวจณา   สินธวานนท์   
๘. นายกฤษฎา   รัตนพฤกษ์    
๙. นางสาวกรนภา  ชัยวัฒน์    
๑๐. ร้อยตรีจักรา  ยอดมณี   
   
 

รายงานนี้เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ 



หลักเกณฑ์การประเมินผลรายงานการศึกษากลุ่ม 
  รายงานการศึกษากลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ส าเร็จการฝึกอบรม โดยก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินไว้ ดังนี้ 
๑. ผู้ประเมิน : ผศ.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล และอาจารย์สุชาติ อินกล่ า (G๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ 
๒. วิธีการ : แต่ละกลุ่มจัดส่งรายงานการศึกษากลุ่มภายในระยะเวลาที่ก าหนด และน าเสนอในลักษณะการ
เสวนาสรุปผลการศึกษาพ้ืนที่แบบบูรณาการการเรียนรู้ โดยผู้แทนทุกกลุ่มต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นท่ีศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ตามวันและ
เวลาที่หลักสูตรก าหนด 
๓. หลักเกณฑ์การผ่านการประเมิน : รายงานมีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องตามโครงสร้างที่ก าหนด ได้รับคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะผ่านการประเมิน 
๔. ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก (ร้อยละ) คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อควร
ปรับปรุง 

๑. เนื้อหารายงาน 
๑.๑ สภาพทั่วไปและความส าคัญของ

ปัญหาพื้นที่ที่ท าการศึกษา 
๑.๒ ผลการศึกษาตามประเด็นปัญหา 
๑.๓ บทวิเคราะห์ผลการศึกษา 
๑.๔ การสังเคราะห์และสรุปผล

การศึกษา 
๑.๕ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(๘๐) 
๑๐ 

 
๑๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
๒๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 
๑๘ 
๑๘ 

 
๑๘ 

 

๒. การน าเสนอรายงาน และการตอบ
ประเด็นค าถาม 

๒๐ ๑๘  

รวม ๑๐๐ ๙๒  
 

  ทั้งนี้ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะน ารายงานการศึกษากลุ่มขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ http:/mfa.go.th/dvifa/th/training/4946 เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

********************************* 

 



ก 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานฉบับนี้มุ่งศึกษาพ้ืนที่จังหวัดตรังเพ่ือหาข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาให้จังหวัดตรังเป็น
เมืองหลักของการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของและวิถี
ชุมชน และให้มีความยั่งยืนโดยสามารถรักษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ในด้าน S4 (Status) เพ่ือทดแทนรายได้จากการเกษตรซึ่งลดต่่าลง 
โดยใช้อ่าเภอกันตัง และชุมชนนาหมื่น อ่าเภอนาโยง เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากทั้งสองแห่งมีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส่าคัญของจังหวัดและประเทศต่อไปใน
อนาคต 

 

          จากการลงพ้ืนที่และพบปะพูดคุยกับผู้แทนชุมชนพบว่า อ่าเภอกันตรังอยู่ห่างจากตัวเมืองตรัง
เพียง 24 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 468.2 ตารางกิโลเมตร ในอดีตเป็นเมืองท่าที่ส่าคัญของฝั่งมหาสมุทร
อินเดียและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้่าที่ส่าคัญมาแต่โบราณจวบจนปัจจุบัน มียางพารา ปาล์ม
น้่ามันเป็นพืชส่าคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสัตว์ทะเลและรังนกที่ อุดมสมบูรณ์ อ่าเภอกันตังมี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จึงมีจุดเด่นที่สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น สวนสาธารณะควน
ต่าหนักจันทร์ พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีรถไฟกันตัง นอกจากนี้ ยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม น้่าพุร้อน และเกาะต่าง ๆ  มี
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ดี ประชาชนมีการศึกษาสูง ซึ่งถือว่ามีความพร้อมในทุกด้าน อย่างไรก็ดี ยัง
ความท้าทายในการพัฒนากันตังคือการสร้างแรงผลักดันจากภายในชุมชน แบบ “การระเบิดจากข้าง
ใน” เพ่ือให้เกิดการเริ่มต้นและรู้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง  
 

ส่วนชุมชนนาหมื่นศรีมีพ้ืนที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร อาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่
คือการเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว และการเลี้ยงโคขุน มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าพ้ืนเมือง มีการ
รวมกลุ่มด้านอาชีพ เช่น กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี กลุ่มท่าเครื่องแกงท่าด้วยมือ กลุ่มท่าลูกหยี มีภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน เช่น ลูกลม เป็นจุดขาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเป็นจุดเด่น เช่น ถ้่าต่าง ๆ 
สวยสาธารณะ วัด จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ดี สามารถดึงวิถีชีวิตของชาวบ้านและชุมชน
ออกมาเป็นจุดขายได้โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนซึ่งมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ในการ
เปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่ส่าคัญในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
เกษตร สุขภาพ โดยมีการท่าที่พักแบบ homestay ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้ชุมชน  

 

       จากการศึกษาพบว่า (1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการท่างานของทุกภาคส่วนเพ่ือ
พ้ืนฐานส่าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว (2) ทั้งสองพ้ืนที่มีลักษณะส่าคัญและเสน่ห์ที่ช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชนเมืองเก่ากันตังมีความพร้อมของทรัพยากร อัตลักษณ์และสิ่งแวดล้อม ส่วน
ชุมชนนาหมื่นศรีมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว จึงควรสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
 

          คณะศึกษาได้เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเน้นเรื่องความต่อเนื่องของการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ การวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการผนึกก่าลังของทุกภาคส่วน
ในชุมชนโดยค่านึงถึงผลประโยชน์ระยะยาว และเสนอแนะให้ด่าเนินการปรับเปลี่ยนวิธีคิด และ



ข 

 

ทัศนคติของทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับกระแสเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และ ให้
ความส่าคัญเรื่องเรื่องการตลาด                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

 

สารบัญ 
 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ ค 
สารบัญภาพ  ง 
 
 

ส่วนที่ ๑ บทน่า 1 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่  1 
 ๑.๒ ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และความส่าคัญของพ้ืนที่ 12 
   ๑.๓ ประเด็นศึกษาหลักเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  15 
                 ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
   
       

ส่วนที่ ๒ ผลการศึกษาพ้ืนที่ 16 
 ๒.๑ ผลการศึกษาประเด็นย่อยที่ ๑“ประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 20 
                                            ให้ยั่งยืน” 
 ๒.๒ ผลการศึกษาประเด็นย่อยที่ ๒ “ประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ 22 
                                            เชิงพ้ืนที่” 
 2.3  บทวิเคราะห์ผลการศึกษากับประเด็นยุทธศาสตร์ 23 
 

 

ส่วนที่ ๓ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 24 
 ๓.๑ การสังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 24 
 ๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 26 
 

บรรณานุกรม 27 
ภาคผนวก 
 ๑. ก่าหนดการลงพ้ืนที่ตามประเด็นศึกษา 29 
 ๒. รายชื่อสมาชิก อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัยประจ่ากลุ่ม 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

สารบัญภาพ 
 
รูปที่                   หน้า 
 

1 พ้ืนที่อาณาเขตจังหวัดตรัง        1 
2 มูลค่าสาขาการผลิตเศรษฐกิจส่าคัญของจังหวัดตรัง 5 สาขาแรก    3 
3  สภาพภูมิศาสตร์และที่ตั้งอ่าเภอกันตัง       4 
4  สนามเพลาะสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2       6 
5  พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี      7 
6  ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย       8 
7  สถานีรถไฟกันตัง         9 
8  ท่าเรือกันตัง          10 
9  พ้ืนที่ที่ท่าการศึกษา ได้แก่ ชุมชนเมืองเก่ากันตัง และ ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี   13 
10  ความส่าคัญและน่าสนใจของ ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี     13 
11  ความส่าคัญและน่าสนใจของ ชุมชนเมืองเก่ากันตัง     14 
12  ขอบเขตการศึกษาและค่าถามการศึกษา      14 
13  การลงพ้ืนที่ เสวนาในกิจกรรม Active Learning ร่วมกับชุมชนนาหมื่นศรี   15 
14  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการเสวนาร่วมกับชุมชนนาหมื่นศรี   16 
15  การลงพ้ืนที่ เสวนาในกิจกรรม Active Learning ร่วมกับชุมชนเมืองเก่ากันตัง  17 
16  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการเสวนาร่วมกับชุมชนเมืองเก่ากันตัง   18 
17  ประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในพ้ืนที่ชุมชนเมืองเก่ากันตัง  19 
18  ประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในพ้ืนที่ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี 20 
19  ประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ชุมชนเมืองเก่ากันตัง  21 
20  ประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ชุมชนบ้านนาหมืนศรี  21 

  

 

 

 

 

 



๑ 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

 

จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย  ตั้งอยู่ภาคใต้ 
ฝั่งตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันแห่งมหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 3,121,119 ไร่ มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นลําดับที่ 4 ของภาคใต้ และลําดับที่ 33 ของ
ประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ฝั่งทะเล
ตลอดแนวเขต จังหวัดยาว 119 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จํานวน 46 เกาะ โดยมี
เกาะที่สําคัญ เช่น เกาะลิบง ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เกาะมุก เกาะกระดาน เป็นต้น โดยมี
อาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัดก้ันอาณาเขต) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 พ้ืนที่อาณาเขตจังหวัดตรัง 
 

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูงๆ ตํ่าๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่
ทั่วไป พ้ืนที่ราบเรียบมีจํานวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือ



๒ 
 

จรดใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่ป่าประมาณร้อยละ 20 
ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น พ้ืนที่ที่อยู่ติดกับทะเลมีป่าชายเลนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์  
ประชากรจังหวัดตรัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีจํานวน 642,869 คน ชาย 314,734 คน 
หญิง 328,135 คน และมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 227,142 ครัวเรือน ประชากรประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็นหลัก อัตราความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 130.72 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและสภาวการณ์การพัฒนาจังหวัดตรังในด้านต่าง ๆ
ได้กําหนดตําแหน่งการพัฒนา (Positioning) ดังนี้  

 

ก. เมืองเกษตรกรรม  
 จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ทางการเกษตร จํานวน 1,659,188  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.08 ของ

พ้ืนที่ทั้งหมด  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนยางพารา ปาล์มน้ํามัน ปลูกผลไม้
และปลูกพืชไร่ พืชผัก โดยครัวเรือนประชากรทั้งหมด จํานวน 173,764 ครัวเรือน เป็นครัวเรือน
เกษตรกร จํานวน 94,683 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.5 

  

ข. เมืองอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร  
 จังหวัดมีฐานทรัพยากรที่สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหลายด้าน  สาขาทาง

เศรษฐกิจที่มีสัดส่วนใน GPP จังหวัดตรังมากที่สุด คือ สาขาการเกษตร รองลงมา คือ สาขาอุตสาหกรรม 
ฐานอุตสาหกรรมของจังหวัดตรังที่สําคัญ  คือ  อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรกรรม  เนื่องจาก
จังหวัดตรังมีผลผลิตด้านการเกษตรที่สําคัญซึ่งนํามาดําเนินการเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมไม้ยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล และอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ํามัน  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจํานวนมาก 
นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด 

 

ค. เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างย่ังยืน  
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่ มี
จํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
มากขึ้น เนื่องจากจังหวัดตรังมีชื่อเสียงที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนอย่างชัดเจน และมีอัตลักษณ์
ของตัวเองในด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามและความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่
ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม ธรรมชาติ การผจญภัย และอาหารการกิน สําหรับผู้ที่หลงใหลบรรยากาศของหาดทราย 
ชายทะเล กลุ่มเกาะ และอาหารอร่อยที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งล้วนเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจะต้องไปที่
เมืองตรัง เมืองแห่งความสุข เมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต และเติบโตต่อเนื่องยาวนาน
มาจนถึงปัจจุบัน โดยสั่งสมเรื่องราวประวัติศาสตร์เป็นมรดกตกทอดไว้ในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง 
การไปเยือนจังหวัดตรัง จึงนับว่าได้ท่องเที่ยวครบทุกชนิด ทั้งดินแดนประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต รวมถึง
การให้บริการยังเป็นการบริการแบบเจ้าบ้านที่ดี โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในปี 2560 ดังนี้ 

1) จํานวนนักท่องเที่ยว ในปี 2560 จังหวัดตรังมีผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวและ 
นักทัศนาจร) 1,514,092 คน เป็นชาวไทย 1,322,758 คน และชาวต่างประเทศ 191,334 คน  



๓ 
 

2) รายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2560 จังหวัดตรังมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
จํานวน 9,028.01 ล้านบาท เป็นรายได้จากชาวไทย 7,423.38 ล้านบาท และชาวต่างประเทศ 
1,604.63 ล้านบาท 
 

สรุปด้านเศรษฐกิจจังหวัดตรัง 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดตรัง ในปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 67,347.73 ล้านบาท 
เศรษฐกิจของจังหวัดตรัง มีขนาดใหญ่ เป็นลําดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และลําดับที่ 7 
ของภาคใต ้ 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) 
ในปี 2558 มีมูลค่า 107,719.61 บาท/คน/ปี ลําดับ 5 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และ
ลําดับที ่8 ของภาคใต ้ 

เศรษฐกิจภาพรวม  
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดตรัง ในปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 67,347.73 ล้านบาท 

มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรังในปี 2559 ขึ้นกับภาคการเกษตรเป็นหลัก โดยภาคเกษตรมีมูลค่า 
20,822.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.92 และการผลิตนอกภาคเกษตรมูลค่า 46,525.21 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.08  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 มูลค่าสาขาการผลิตเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดตรัง 5 สาขาแรก 
 
 
 
 

1.1.1  ชุมชนเมืองท่ากันตัง 
เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําตรัง ห่างจากตัวเมืองตรังเพียง 24 กิโลเมตร 

ในอดีตกันตังเป็นเมืองท่าสําคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ํา
สําคัญมาแต่โบราณ เมื่อพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีมารับตําแหน่งใน พ.ศ. 2433 ได้ดําเนินการ
พัฒนาเมืองตรัง (กันตัง) ทุกด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายจะทําให้เป็นเมืองค้าขาย เริ่มจากการย้ายเมืองจาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2433
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ตําบลควนธานีไปตั้งที่ตําบลกันตัง และสร้างความเจริญแก่เมืองตรัง (กันตัง) อย่างมาก การพัฒนาในสมัย
พระยารัษฎาฯ ที่จะนําไปสู่ความเป็นเมืองท่าค้าขายมีอยู่หลายด้าน เริ่มจากการแก้ปัญหาความไม่สงบ
เรื่องโจรผู้ร้ายและการส่งเสริมอาชีพพ้ืนฐานคือการเกษตร เริ่มต้นจากเกษตรยังชีพในครัวเรือน และ
ขยายเป็นเกษตรเพ่ือการค้า โดยใช้กุศโลบายต่าง ๆ และระบบกลไกของรัฐ เช่น การยกเว้นเก็บภาษี
อากรและการเกณฑ์แรงงานแก่ผู้บุกเบิกทํานา จนสามารถส่งข้าวขายปีนังได้ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ 
ชาวเมืองขาดแคลนข้าว ต้องซื้อจากปีนังอยู่เสมอ การสร้างถนนและสะพานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าในท้องถิ่น และส่งขายต่างประเทศทางท่าเรือกันตัง พระยารัษฎาฯ ส่งเสริม
บริษัทตัวแทนซื้อขายสินค้าที่ท่าเรือกันตัง สินค้าสําคัญในสมัยนั้น ได้แก่ เป็ด ไก่ สุกร โค กระบือ 
พริกไทย ข้าว ตับจาก ไม้เคี่ยม ไม้โปรง เป็นต้น 

การพัฒนาของพระยารัษฎาฯ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในส่วนกลางที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูประบบราชการ และนําพาชาติเข้าสู่การพัฒนาให้เทียบทัน
อารยประเทศ การก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ที่กําหนดให้มีทางแยกจากทุ่งสงมุ่งสู่ท่าเรือกันตังเริ่มสร้างตั้งแต่ 
พ.ศ. 2444 ส่วนในสายแยกตั้งแต่ทุ่งสงถึงกันตัง เปิดการโดยสารระหว่างกันตัง -ห้วยยอด วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2456 และต่อมาเปิดการโดยสารระหว่างห้วยยอด-ทุ่งสง ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2446 
(นับปีแบบเก่า ขึ้นศักราชใหม่เดือนเมษายน เดือนมกราคมเป็นเดือนที่ 10 ของปี) เส้นทางรถไฟนี้
ส่งเสริมนโยบายเมืองท่าค้าขายของพระยารัษฎาฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ พระยารัษฎาฯ ยังได้มอง
การณ์ไกลที่จะทําให้กันตังเป็นท่าเรือค้ากับต่างประเทศได้เต็มศักยภาพ โดยเสนอทางรัฐบาลจัดสร้าง
ท่าเรือน้ําลึก แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน พ.ศ. 2435 ซึ่งเป็นปีที่สถาปนากระทรวงมหาดไทย และ
เริ่มการปกครองระบบมณฑลขึ้นเป็นครั้งแรก หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกเดิมเปลี่ยนเป็นมณฑลภูเก็ต 
เมืองตรังเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลภูเก็ต 

ในปี พ.ศ. 2434 ทางการได้ยุบเมืองปะเหลียนรวมกับเมืองตรัง ต่อมามีประกาศข้อบังคับ
ลักษณะการปกครองท้องที่ ร.ศ.115 (พ.ศ. 2439) แบ่งท้องที่การปกครองเป็นอําเภอ จังหวัดตรังมี 
5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง (กันตัง) อําเภอบางรัก อําเภอเขาขาว (ห้วยยอด) อําเภอสิเกา และ
อําเภอปะเหลียน มีตําบลรวม 109 ตําบล ต่อมา พ.ศ. 2444 พระยารัษฎาฯ ได้รับแต่งตั้งเป็น
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต มีผู้ว่าราชการเมืองตรังต่อจากพระยารัษฎาฯ 5 คน พอถึง พ.ศ. 2458 
สมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (สิน เทพหัสดินฯ) เป็นผู้ว่าราชการเมือง มหาอํามาตย์โท 
พระยาสุรินทรราชา (ม.ร.ว.สิทธิ์ สุทัศน์ฯ) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต เห็นว่าเมืองที่กันตังอยู่ใน
ทําเลไม่เหมาะสม เนื่องจากตอนสงครามโลกครั้งที่ 1 เรือดําน้ําของเยอรมันชื่อเอ็มเด็น ได้ลอยลํายิงถล่ม
ปีนัง หากมีสงครามเกิดขึ้นอีก เมืองตรังอาจจะถูกยิงเช่นปีนัง รวมทั้งพ้ืนที่ลุ่ม และมีโรคระบาด 
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เมืองตรัง พ.ศ. 2458 แล้ว จึงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตย้ายเมืองไปตั้งที่อําเภอบางรัก และได้ย้ายไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2458 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2456
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2446
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2434
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2458
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2458
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รูปที่ 3  สภาพภูมิศาสตร์และที่ตั้งอําเภอกันตัง 
 

ปัจจุบันกันตังยังคงเป็นเมืองท่าที่สําคัญของจังหวัดตรัง โดยมีการส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ 
ผ่านท่าเทียบเรือกันตังโดยใช้เรือลากจูง ให้บริการระหว่างเส้นทางกันตัง-ปีนัง-กันตัง สัปดาห์ละ 2 เที่ยว 
โดยสินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือกันตังจะเป็นยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าเทกอง
ประเภทแร่ยิปซัมและถ่านหิน 
 

สภาพภูมิศาสตร์และท่ีตั้ง 
อําเภอกันตัง ตั้งอยู่บนฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตรัง ห่างจาก

ตัวจังหวัดตรัง ประมาณ 24 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ตามเส้นทางทางหลวงแผ่นดิน 
สาย 41 ระยะทาง 864 กิโลเมตร และทางรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลําโพง 845 กิโลเมตร และทาง
รถไฟจากสถานีรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลําโพง 845 กิโลเมตร พ้ืนที่ อําเภอกันตังมีทั้งหมด 
612.675 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตอําเภอกันตัง 

- ทิศเหนือ ติด อ.เมืองตรัง และ อ.สิเกา 
- ทิศใต้ ติด ทะเลอันดามัน 
- ทิศตะวันออก ติด อ.ย่านตาขาว และ อ.ปะเหลียน 
- ทิศตะวันตก ติด อ.สิเกา และ ทะเลอันดามัน 

  

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีภูเขาเตี้ย ๆ ทางด้านทิศตะวันออกในเขตตําบล

บางเป้า ตําบลกันตังใต้และมีเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตกในตําบลโคกยาง ตําบลบ่อน้ําร้อน ตําบล
บางสัก มีแม่น้ําตรังไหลผ่านใจกลางอําเภอมีความยาวประมาณ40กิโลเมตร โดยแบ่งพ้ืนที่อําเภอ
กันตังออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก สําหรับฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย ตําบลโคกยาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99


๖ 
 

ตําบลย่านซื่อ ตําบลคลองลุ ตําบลบ่อน้ําร้อน ตําบลนาเกลือ ละตําบลเกาะลิบง ส่วนฝั่งตะวันออก
ประกอบด้วย ตําบลควนธานี ตําบลบางหมาก ตําบลคลองชีล้อม ตําบลบางเป้า ตําบลวังวน ตําบล
กันตังใต้ การคมนาคมระหว่างฝังตะวันออกและฝั่งตะวันตกใช้แพขนานยนต์ของเทศบาลเมืองกันตัง
และเรือหางยาว มีสะพาน 2 แห่ง เชื่อมระหว่าง 2 ฝั่ง คือ สะพานท่าแก้มดํา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตําบล
ควนธานี ห่างจากตัวอําเภอประมาณ 30 กิโลเมตร และสะพานสร้างใหม่เชื่อมระหว่างตําบลบ่อน้ํา
ร้อนและตําบลบางเป้า ห่างจากตัวอําเภอประมาณ 2 กิโลเมตร อําเภอกันตัง ลักษณะดินส่วนใหญ่
เป็นดินร่วนปนทราย มีป่าชายเลนและมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นเกาะ จํานวน 21เกาะ เนื้อที่ประมาณ 
11,225 ไร่ โดยมีเกาะที่สําคัญ ๆ ได้แก่ เกาะลิบง เกาะมุก 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ 
1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม จะร้อนที่สุดในเดือนมีนาคม

และเดือนเมษายน 
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยฝนจะตกมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 
3. ฤดูหนาว เริ่มตั้ งแต่กลางเดือนตุลาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง เป็นช่วงมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนพัดผ่านปกคลุมประเทศไทย ทําให้อุณหภูมิลดลง อากาศแห้งและ
หนาวเย็น แต่เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของภาคใต้ส่งผลให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย 
อากาศไม่หนาวเย็นมากนักและตามชายฝั่งจะมีฝนตกทั่วไป 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรที่สําคัญของอําเภอกันตัง จําแนกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี ้
- ยางพาพา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้ให้แก่ประชาชนเป็นอันดับหนึ่งของอําเภอ 
- สัตว์น้ํา อําเภอกันตังมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลด้านมหาสมุทรอินเดีย จึงอุดมสมบูรณ์

ไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา 
- ปาล์มน้ํามัน ปลูกมากในตําบลบางสัก ตําบลนาเกลือ และเริ่มจะปลูกขยายไปตําบลอื่น ๆ  
- รังนก มีท้องที่ตําบลนาเกลือ และตําบลเกาะลิบง ซึ่งเอกชนได้รับสัมปทาน  
 

ประชากร 
ชาวกันตังเป็นอําเภอที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แห่งหนึ่ง โดยมีทั้งชาวไทยถิ่นใต้ ชาวไทย

เชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายมลายู ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันมายาวนานด้วยกันอย่างสันติสุข และแต่ละ
เชื้อชาติก็จะมีมีประเพณีท่ีสําคัญแตกต่างกันไป  

ภาษา ชาวกันตังส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาไทย ภาษาจีนในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน 
และมีการใช้ภาษามลายูถิ่น แต่มีจํานวนน้อยมาก และส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนเกาะลิบง 

ศาสนา ชาวกันตังส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 70.46 ศาสนาอิสลามร้อยละ 28.64 
ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาอื่น ๆ โดยที่กันตังไม่มีความขัดแย้งทางศาสนา 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1


๗ 
 

สถานที่น่าสนใจ 
อําเภอกันตังเป็นอีกหนึ่งอําเภอที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

กับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจดังนี้  
สวนสาธารณะควนต าหนักจันทร์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่ง

มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนป่าไม้ อันเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติควนกันตัง 
สถานที่นี้ถือกําเนิดชื่อมาจากการเป็นตําหนักเล็ก ๆ ที่สร้างขึ้นบนเนินเขาเตี้ย ๆ (ควน) ในการรับเสร็จ
รัชการที่ 6 ครั้งเสร็จประพาสเมืองกันตังเมื่อ ปี 2452 เมื่อครั้งยังทรงพระอริยยศเป็นสมเด็จพระ
บรมโอราธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ต่อมาภายหลังใช้เป็นเรือนรับรองสโมสรข้าราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4  สนามเพลาะสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
 

สนามเพลาะสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ควนตําหนักจันทร์ได้ใช้
เป็นที่ตั้งทัพของกองกําลังทหารญี่ปุ่น หลังจากสิ้นสุดสงครามอาคารต่าง ๆ ได้ถูกรื้อถอนจนไม่เหลือ
ร่องรอย ต่อมาได้ใช้ พ้ืนที่นี้ส่วนหนึ่งสร้างโรงเรียนกันตังพิทยา ส่วนเนินเขาถูกปรับปรุงเป็น
สวนสาธารณะเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่ออกกําลังกายของชาวเมืองกันตัง มีไม้ดอกไม้พันธ์
หลายชนิด บนยอดสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองกันตังและแม่น้ํากันตังได้อย่างชัดเจน  

สถานีรถไฟกันตัง ตามบันทึกการรถไฟ สถานีรถไฟกันตัง ตั้งอยู่ใกล้กับตึกแถวเก่าแบบจีน -
โปรตุเกสในเขตเทศบาลเมืองกันตัง ซึ่งเดิมกันตังเคยเป็นเมืองสําคัญที่พระยารัษฏานุประดิษฐ์ต้องการ
ให้เป็นเมืองท่าค้าขาย มีการสร้างทางรถไฟเพ่ือรับส่งสินค้าถึงท่าเรือกันตัง เพ่ือรับส่งสินค้าจาก
สิงคโปร์และมลายู จึงได้สร้างและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการจากสถานีรถไฟทุ่งสง เมื่อวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2456 โดยตัวอาคารเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา มาด้วยสีเหลืองมัสตาร์ด 
ด้านหน้ามีมุขยื่น ตกแต่งมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ ประตูเป็นไม้บานเฟ้ียมแบบเก่า 

นอกจากนี้แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น  
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  - บ่อน้ําพุร้อนควนแดง 
- หาดยาว    - หาดหยงหลิง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Kantang_WW2_Japanese_Bunker_IMG0006A.jpg


๘ 
 

- หาดปากเมง    - เกาะมุก 
- ถ้ํามรกต    - เกาะกระดาน 
- เกาะเชือก    - เกาะลิบง 

 

 

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 
 

อยู่ห่างจากเทศบาลกันตังประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนค่ายพิทักษ์ ตําบลกันตัง เป็น
ที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญ คือ “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรังพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์ เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของ
ท่านอย่างครบถ้วน โดยทายาทตระกูล ณ ระนอง เป็นผู้ดูแลรักษา 

 

ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย 
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๙ 
 

ต้นยางพาราเข้ามาปลูกในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชื่อว่า "สยาม" ประมาณกันว่าควร
เป็นหลัง พ.ศ.2425 ซึ่งช่วงนั้น ได้มีการขยายเมล็ดกล้ายางพารา จากพันธุ์ 22 ต้น นําไปปลูกใน
ประเทศต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย และมีหลักฐานเด่นชัดว่า ปี พ.ศ.2442 พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 
(คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้เหมือนหนึ่ง "บิดาแห่งยาง" เป็นผู้ที่ได้นําต้นยางพารามาปลูกที่อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง เป็นครั้งแรก 

จากนั้น พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้ส่งคนไปเรียนวิธีปลูกยางเพ่ือมาสอนประชาชน นักเรียน
ของท่านที่ส่งไปก็ล้วนแต่เป็นเจ้าเมือง นายอําเภอ กํานัน และผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้น พร้อมกันนั้นท่านก็สั่งให้
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นําพันธุ์ยางไปแจกจ่าย และส่งเสริมให้ราษฎรปลูกทั่วไป ซึ่งในยุคนั้น อาจกล่าวได้ว่า
เป็นยุคตื่นยาง และชาวบ้านเรียกยางพารานี้ว่า “ยางเทศา” ต่อมาราษฎรได้นําเข้ามาปลูกเป็นสวนยาง
มากขึ้นและได้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกยางไปในจังหวัดภาคใต้รวม 14 จังหวัด ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึง
จังหวัดที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางทั้งประเทศประมาณ 
12 ล้านไร่ กระจายกันอยู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศได้เจริญรุดหน้าเรื่อยมาจนทําให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกยางได้มากท่ีสุดในโลก 

ความคิดท่ีจะนํายางพาราเข้ามาปลูกในประเทศไทย เกิดข้ึนเมื่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศร
ภักดีเดินทางไปดูงาน ในประเทศมลายู เห็นชาวมลายูปลูกยางกันมีผลดีมากก็เกิดความสนใจที่จะนํา
ยางเข้ามาปลูกในประเทศไทยบ้าง แต่พันธุ์ยาง สมัยนั้นฝรั่งซึ่งเป็นเจ้าของสวน หวงมาก ทําให้ไม่
สามารถนําพันธุ์ยางกลับมาได้ ในการเดินทางครั้งนั้น จนกระทั่ง พ.ศ. 2444 พระสถล สถานพิทักษ์ 
เดินทางไปที่ประเทศอินโดนเีซยี จึงมีโอกาสนํากล้ากลับมาได้ โดยเอากล้ายางมาหุ้มรากด้วยสําลีชุบน้ํา
แล้วหุ้มทับด้วยยกระดาษหนังสือพิมพ์อีกชั้นหนึ่งจึงบรรจุลงลังไม้ฉําฉา ใส่เรือกลไฟซึ่งเป็นเรือส่วนตัว
ของพระสถล รีบเดินทางกลับไทยทันที ยางที่นํามาครั้งนี้มีจํานวน ถึง 4 ลัง ด้วยกันพระสถลสถาน
พิทักษ์ ได้นํามาปลูกไว้ที่บริเวณหน้าบ้านพัก ที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันนี้ยังเหลือให้เห็นเป็น
หลักฐานเพียงต้นเดียว อยู่บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรกันตัง และจากยางรุ่นแรกนี้ พระสถลสถาน
พิทักษ์ ได้ขยายการปลูกออกไปจนมีเนื้อที่ปลูกประมาณ 45 ไร่ นับว่า พระสถลสถานพิทักษ์ คือผู้เป็น
เจ้าของสวนยางคนแรกของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

สถานีรถไฟกันตัง 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 7  สถานีรถไฟกันตัง 
 

สถานีรถไฟกันตัง ตั้งอยู่บนถนนหน้าค่าย ตําบลกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นสถานี
รถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเลอันดามันสถานีรถไฟกันตัง เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 
1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
มีรางรถไฟต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ถึงท่าเทียบเรือกันตัง ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่ตั้งแต่
โบราณ ปัจจุบันทางรถไฟส่วนนี้ถูกชาวบ้านรุกล้ําที่ และไม่มีรางรถไฟส่วนนี้แล้ว 

ตัวสถานีรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวรูปทรงยังไม่แน่ชัดทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ําตาล 
ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้านหน้ามีมุขยื่นประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ ประตูบานเฟ้ียม
แบบเก่า คงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดย
กรมศิลปากรแล้ว 

 
 

ท่าเรือกันตัง 
ความเป็นมาของท่าเรือกันตัง ในอดีตกันตังเป็นเมืองท่าสําคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย 

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ําสําคัญมาแต่โบราณ เมื่อพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีมารับ
ตําแหน่งใน พ.ศ. 2433 ได้ดําเนินการพัฒนาเมืองตรัง (กันตัง) ทุกด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายจะทําให้เป็น
เมืองค้าขาย เริ่มจากการย้ายเมืองจากตําบลควนธานีไปตั้งที่ตําบลกันตัง และสร้างความเจริญแก่เมืองตรัง 
(กันตัง) อย่างมาก การพัฒนาในสมัยพระยารัษฎาฯ ที่จะนําไปสู่ความเป็นเมืองท่าค้าขายมีอยู่หลายด้าน 
เริ่มจากการแก้ปัญหาความไม่สงบเรื่องโจรผู้ร้ายและการส่งเสริมอาชีพพ้ืนฐานคือการเกษตร เริ่มต้น
จากเกษตรยังชีพในครัวเรือน และขยายเป็นเกษตรเพ่ือการค้า โดยใช้กุศโลบายต่าง ๆ  และระบบกลไกของรัฐ 
เช่น การยกเว้นเก็บภาษีอากรและการเกณฑ์แรงงานแก่ผู้บุกเบิกทํานาจนสามารถส่งข้าวขายปีนังได้ 
ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ ชาวเมืองขาดแคลนข้าว ต้องซื้อจากปีนังอยู่เสมอ การสร้างถนนและสะพานก็เป็น
อีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าในท้องถิ่น และส่งขายต่างประเทศทางท่าเรือกันตัง และ
นําพาชาติเข้าสู่การพัฒนาให้เทียบทันอารยประเทศ นอกจากนี้ พระยารัษฎาฯ ยังได้มองการณ์ไกล  
ที่จะทําให้กันตังเป็นท่าเรือค้ากับต่างประเทศได้เต็มศักยภาพ โดยเสนอทางรัฐบาลจัดสร้างท่าเรือน้ําลึก 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87?source=feed_text&story_id=1406870436237987
http://2.bp.blogspot.com/-PICUPFivkDU/VQt94Q4l-oI/AAAAAAAAACI/6qrfV-rYeMs/s1600/2014-11_e840c3bc7dfc466.jpg


๑๑ 
 

แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน พ.ศ. 2435 ซึ่งเป็นปีที่สถาปนากระทรวงมหาดไทย และเริ่มการปกครอง
ระบบมณฑลขึ้นเป็นครั้งแรก หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกเดิมเปลี่ยนเป็นมณฑลภูเก็ต  เมืองตรัง 
เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลภูเก็ต ปัจจุบันกันตังยังคงเป็นเมืองท่าที่สําคัญของจังหวัดตรัง โดยมีการส่ง
สินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเทียบเรือกันตังโดยใช้เรือลากจูง ให้บริการระหว่างเส้นทาง
กันตัง-ปีนัง-กันตัง สัปดาห์ละ 2 เที่ยว โดยสินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือกันตังจะเป็นยางพาราและไม้
ยางพาราแปรรูป นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าเทกองประเภทแร่ยิปซัมและถ่านหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 8  ท่าเรือกันตัง 
 
 

1.1.2  ชุมชนบ้านนาหม่ืนศรี  
นาหมื่นศรีเป็นชื่อตําบลหนึ่งใน อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพ้ืนเมือง 

ตําบลนาหมื่นศรีมีเนื้อที่โดยประมาณ จํานวน 12,500 ไร่ หรือประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 
8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไสใหญ่ บ้านนาหมื่นศรี บ้านวังถ้ํา บ้านไสเดือย บ้านนาจิก บ้านหัวเขา บ้านไสบ่อลึก 
และบ้านควนสวรรค์ มีวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น คือ "นาหมื่นศรีน่าอยู่ คู่คุณธรรม ผ้าทองามล้ํา 
มหัศจรรย์ถ้ําเขาช้างหาย" 

ภูมิประเทศเป็นที่ราบลาดเอียง จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ มีแหล่งน้ําธรรมชาติไหลผ่าน คือลําห้วย 
ลําคลอง และมีระบบชลประทาน แต่ยังขาดน้ําในฤดูแล้งในบางพ้ืนที่ เมื่อปี 2557 ประชากรตําบล
นาหมื่นศรี มีจํานวน 6,179 คน 

อาชีพหลักของราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทําสวนยางพารา 
ทํานาข้าว และอาชีพด้านการเกษตรอ่ืน ๆ โดยมีสัดส่วนดังนี้  เกษตรกรรมร้อยละ 89.56 รับจ้าง 
ร้อยละ 8.25  ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 2.19  

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือยางพารา พ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 5,366.64 ไร่ จํานวน
ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา 912 ครัวเรือน ส่วนการเพาะปลูกข้าว มีการส่งเสริมปลูกข้าวอินทรีย์ที่มี
ผลผลิตไว้บริโภคและจําหน่ายด้วย นอกจากนี้ มีอาชีพการเลี้ยงโคขุนหลายพันธุ์ 
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๑๒ 
 

การทอผ้าเป็นอาชีพสําคัญ ของนาหมื่นศรี ผ้าลายลูกแก้วสวยงามและมีลายต่างๆ อีก
มากมาย รวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ มีจําหน่ายเป็นของที่ระลึก  

การรวมตัวตั้งกลุ่ม/องค์กรด้านอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี วิสาหกิจชุมชนพัฒนา
อาชีพบ้านไสใหญ่ (เครื่องแกงทําด้วยมือ) วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรไสยางสามัคคี (ลูกหยีฉาบ
น้ําตาล) วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรไสเดือย (เครื่องแกง)  เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียกว่า ลูกลม ซึ่งเดิมเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือใช้ไล่สัตว์
ต่างๆ ที่เข้ามาในนาปลูกข้าว คล้ายการใช้หุ่นไล่กาในภาคกลาง แต่มีรูปแแบบที่แตกต่างกัน โดยใช้
หลักการของลม และต่อมาได้พัฒนามาเป็นการเล่นประจําท้องถิ่นที่สําคัญในปัจจุบัน 

สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ถ้ําเขาช้างหาย ถ้ําเพกา ถ้ําลม  ถ้ําทรายทอง ถ้ําโอง สวนสาธารณะ
พรุลําเพ็ง พระนอน วัดหัวเขา ตําบลนาหมื่นศรี  

 
1.2  ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และความส าคัญของพ้ืนที่ 
 สืบเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดมาจากภาคเกษตรกรรม เมื่อราคาสินค้าเกษตร เช่น 
ยางพารา (พืชเศรษฐกิจหลักอันดับ 1) และปาล์มนํามัน ตกต่ํามาตลอดหลายปี ทําให้รายได้หดหายไป 
ดังนั้น จึงมองว่า รายได้จากการท่องเที่ยวน่าจะมาแทนที่ได้ เนื่องจากจังหวัดตรังมีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวที่ดี  มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายมากมายทั้งทางประวัติศาสตร์และแหล่งธรรมชาติที่
สวยงาม เช่น ภูเขา ทะเล ชายหาด เกาะ ถ้ํา น้ําพุร้อน อีกทั้งมีอาหารทะเลสด ๆ และมีผลไม้ท้องถิ่น 
เช่น ทุเรียน มังคุด มะพร้าว เป็นต้น โดยในอดีตจังหวัดตรัง ถือเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยม
เยือนเป็นจํานวนมากกว่าจังหวัดใกล้เคียง สามารถเดินทางโดยสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทาง
เครื่องบินเพราะมีท่าอากาศยานจังหวัดตรังที่สร้างมาพร้อม ๆ กับท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต แต่ที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังค่อนข้างซบเซา เปรียบเสมือนเป็นเมืองแวะผ่าน 
(เมืองรอง)   

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา การพัฒนาจังหวัดตรัง
ในช่วง แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 และปฎิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดอย่างชัดเจน  ทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจของจังหวัด ขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ พร้อมทั้งบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความ สมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี โดย
กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน  
2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโต

อย่างต่อเนื่อง  
3) เสริมสร้างความ มั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
4) บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่

และมีความยั่งยืน 
 



๑๓ 
 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อ
สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2560-2562 จํานวน 316,952,800 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 47.03 ของงบประมาณท้ังหมด การท่องเที่ยวเป็นอีกแหล่งรายได้ท่ีสําคัญของจังหวัด จังหวัด
ตรังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตั้งแต่ท้องทะเลจนถึงภูเขาสูง (ป่า เขา นา เล) และมีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นหลากหลาย เนื่องจากเป็นเมืองท่าค้าขาย ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ อดีตและเติบโตต่อเนื่อง
ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ได้สั่งสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นมรดกตกทอด ไว้ในแหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่ง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ การผจญภัย และอาหารการกิน 
จังหวัดตรังจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว เช่น การปรับภูมิทัศน์บริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น ถนนเข้าสู่ 
แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวมทั้ง เพ่ิมมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในแหล่งท่องเที่ยว  

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  เช่น การพัฒนา 
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  

 

ผลจากการพัฒนาดังกล่าว ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ในระหว่างปี 
2557-2560 มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ
ท่องเที่ยว โดยในปี 2560 มีผู้มาเยี่ยมเยือนรวม 1,514,092 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว จํานวน 
9,028.01 ล้านบาท และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.92 สูงกว่าเป้าหมายที่จังหวัด
กําหนดไว้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และนโยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของ 
นโยบายรัฐบาล ถือเป็นอีกปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
 

 ดังนั้น จึงมีความท้าทายว่าจะทําอย่างไรให้จังหวัดตรังพัฒนาเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยว 
โดยเป็นการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตแบบมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชุมชนที่มี
วัฒนธรรมผสมผสานล้ําค่าเก่าแก่สืบทอดกันมา และจะทําอย่างไรให้การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง 
มีความยั่งยืนโดยที่สามารถรักษาอัตลักษณ์และวิถีชุมชนดั้งเดิมไว้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศ ในด้าน S4 (Status)   
 " โดยมุ่งพัฒนาให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของโลก ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์  
องค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยผ่านการทูตวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความนิยมไทยและ
สร้าง Thailand Branding "  
  

 ความสําคัญของพ้ืนที่ กลุ่ม 4 ได้มีการลงพ้ืนที่ศึกษา โดยมีพ้ืนที่โมเดลการศึกษา ได้แก่  
1) ชุมชนเมืองเก่ากันตัง และ  2) ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี  



๑๔ 
 

ซึ่งทั้งสองแห่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัดและของประเทศต่อไปในอนาคต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9  พ้ืนที่ที่ทําการศึกษา ได้แก่ ชุมชนเมืองเก่ากันตัง และ ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10  ความสําคัญและน่าสนใจของ ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี 

ชุมชนเมืองเกา่กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง  

ชุมชนบา้นนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 

จังหวัดตรัง 

ผ้า - แหล่งทอผ้าเก่าแก่ 

นา – แหล่งปลูกข้าวอินทรีย์  

สมุนไพร - ยา เครื่องแกง – ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ – ถ้้า ชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยว
ในชุมชน  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านการเล่นลูกลม 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11  ความสําคัญและน่าสนใจของ ชุมชนเมืองเก่ากันตัง 
 

 

1.3  ประเด็นศึกษาหลักเรื่อง   “การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ 
    เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง” 
 เนื่องจากกลุ่ม 4 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรังให้มี
คุณภาพและสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความยั่งยืน สามารถกําหนด
เป็นยุทธศาสตร์สําคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนเมืองเก่ากันตัง และ ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี 
และอาจพัฒนาต่อยอดไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ของจังหวัดเพ่ิมเติม จึงได้กําหนดประเด็นการศึกษา ดังนี้  
 1. จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนได้อย่างไร 
 2. จะบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร 
 3. ทําอย่างไรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 12  ขอบเขตการศึกษาและคําถามการศึกษา 
1. จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเท่ียวให้ยั่งยืน
ได้อย่างไร 

2. การบูรณาการทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างไร 

        3. ท้าอย่างไรให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่   

            มีอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที ่

อดีตเมืองท่าส้าคัญฝั่งอันดามัน 

 ศูนย์กลางการค้าคมนาคม 

ชุมชนไทยเชื้อสายจีน และไทยเชื้อสายมลายู มีวัฒนธรรมเก่าแก่
มีคุณค่าผสมผสานกัน 

พื้นฐานเศรษฐกิจดี ประชาชนมีการศึกษาดี  

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 



๑๖ 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการศึกษาพื้นที่ 

 

 การลงพ้ืนที่ เสวนาในกิจกรรม Active Learning ร่วมกับชุมชนนาหม่ืนศรี  
 

รายชื่อผู้ร่วมเสวนา วิชาการ   
 

นายวิโรจน์ เยาว์ดํา.   นายก อบต.นาหมื่นศรี             
นาย เจริญ. ศรนารายณ์.     กํานัน ต.นาหมื่นศรี     
นางอารอบ เรืองสังข์   ประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 
นายสนอง หนูวงษ์   ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคนาหมื่นศรี.  
นายประเสริฐ  คงหมุน    ปราชญ์ชาวบ้านลูกลม                                             

 

ณ ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง กลุ่มผู้ศึกษาได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว
และชุมชนผลิตและจําหน่ายสินค้าท้องถิ่น และมีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนชุมชน  ผลการศึกษาพบว่า 
ชุมชนบ้านนาหมื่นศรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนในพ้ืนที่สามารถดึงวิถีชีวิตของชาวบ้านและชุมชน
ออกมาน าเสนอเป็นจุดขายได้ เช่น การผลิตและจําหน่ายผ้าทอมือนาหมื่นศรี ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
ซึ่งมีความสวยงาม มีลวดลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมี
การสืบสาน ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นมาได้อย่างยาวนาน การประกวดแข่งขันลูกลม อุปกรณ์ไล่นกในนาข้าว 
ซึ่งเป็นการละเล่นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีทางการเกษตร ซึ่งได้แก่การทํานาข้าว  
พืชเกษตรสําคัญท่ีมีพันธุ์เฉพาะของพื้นที่ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังเห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ในการเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตร
และแหล่งชุมชนดั่งเดิม ให้เป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญในรูปแบบต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
เกษตร สุขภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ มีการพร้อมใจกันของชุมชนที่จะร่วม
สร้างผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น ที่พักแบบ homestay ให้นักท่องเที่ยวได้
เข้าไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ แสดงถึงการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ 
เนื่องจากการรวมกลุ่ม เป็นพื้นฐานสําคัญ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ และรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ อีกทั้งยังแสดงถึงการร่วมแรงร่วมใจ 
ที่สามารถนําเอาวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาออกแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของตนเอง     

 
         
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13  การลงพ้ืนที่ เสวนาในกิจกรรม Active Learning ร่วมกับชุมชนนาหมื่นศรี 



๑๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 14  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการเสวนาร่วมกับชุมชนนาหมื่นศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนนาหม่ืน
ศรี 

จุดแข็ง  

ความร่วมแรงร่วมใจ 

อัตลักษณ์ดั้งเดิมโดยการน้าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 

การได้รับความสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ 

แผนเตรียมการด้านบุคลากร 

ความท้า
ทาย  

ความสามารถด้านการตลาด
ยังไม่เพียงพอ 



๑๘ 
 

 การลงพ้ืนที่ เสวนาในกิจกรรม Active Learning ร่วมกับชุมชนเมืองเก่ากันตัง 
 

รายชื่อผู้ร่วมเสวนา วิชาการ   
นายทวีวัฒน์   จิโรจน์มนตรี รองนายกเทศมนตรีอําเภอกันตัง 
นายพิพิธ  จรุงเกียรติกุล  ประธานกันตังเมืองเก่า 
นายวิจิตร ปฏิเวช   ผู้ตรวจตราสอดส่อง 
นายพิมล  ณ นคร  ผู้จัดการโรงเรียนจุ๋งฮ๋ัวโซะเซียว 
เด็กชายพิรยุทธ  ซื่อตรง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
เด็กชายพงศกร  จักรแก้ว  โรงเรียนจุ๋งฮั๋วโซะเซียว 
นายธนพนธ์  ทวีพรกุล  พ่อคา้ (ธุรกิจส่วนตัว) 
 

     ณ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง กลุ่มผู้ศึกษาได้เยี่ยมชมและมีโอกาสพูดคุยกับผู้แทนชุมชนเมือง
เก่ากันตัง อาทิ รองนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง นักวิชาการอิสระ ผู้แทนชมรมกันตังเมืองเก่า ผู้ตรวจ
ตราสอดส่องศาลเจ้าฮกเกี้ยน ผู้จัดการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว นักธุรกิจ และนักเรียน ณ บริเวณ
บ้านพักรัษฎาฯ และยังได้ไปเยี่ยมชมวัดตรังคภูมิ ตลอดจนสวนตําหนักจันทน์ ที่ในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ใช้เป็นที่ตั้งของกองกําลังทหารญี่ปุ่น โดยการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนเมืองเก่ากันตังนี้ตั้งอยู่บน
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรังให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความยั่งยืน 

อย่างไรก็ดี ในความพร้อมต่างๆ ที่กันตังมีอยู่แล้ว ความท้าทายในการพัฒนากันตังให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญคือการสร้างแรงผลักดันจากภายในชุมชนเพ่ือให้เกิดการเริ่มต้น การรู้เท่าทัน
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ใน
เรื่องการพัฒนาคนที่ทรงมีพระราชดํารัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” คือ ต้องมุ่งพัฒนาเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้ว
จึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนําเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและ
หมู่บ้าน 

 
 

 
         
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15  การลงพ้ืนที่ เสวนาในกิจกรรม Active Learning ร่วมกับชุมชนเมืองเก่ากันตัง 
 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 16  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการเสวนาร่วมกับชุมชนเมืองเก่ากันตัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนเมืองเก่า
กันตัง 

จุดแข็ง  

การคมนาคมที่ดี 

ประชาชนมีการศึกษาสูง 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี 

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลท่ี
อุดมสมบรูณ์ 

มีความพร้อมของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมด้านการ

ท่องเที่ยว 

ความท้าทาย  

แรงผลักดันจากภายใน
ชุมชนเพื่อให้เกิดการเริ่มต้น 

ต้องรู้เท่าทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลง 



๒๐ 
 

2.1 ผลการศึกษาประเด็นย่อยท่ี ๑ “ประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน” 
ก. การศึกษาพื้นที่ชุมชนเมืองเก่ากันตัง  

ดังที่กล่าวมาในข้างต้น ชุมชนเมืองเก่ากันตัง มีความพร้อมในเรื่อง  
(1) ทรัพยากร อัตลักษณ์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากมี

จุดท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และทรัพยากร
ทางทะเล และ  

(2) ทรัพยากรบุคคล ประชาชนที่มีคุณภาพการศึกษา มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม ความหลากหลายด้านประเพณี การแต่งกาย และอาหาร รวมถึงการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยสําคัญในเชิงบวกท่ีส่งผลต่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยว โดย
มีสภาพความพร้อมของพ้ืนที่ที่สามารถเป็นจุดขายที่สําคัญ เป็นเสน่ห์ของเมืองที่สามารถดึงดูดผู้มา
ท่องเที่ยว ด้วยการแสดงออกถึงมิตรไมตรี และการให้บริการของคนในชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17  ประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในพ้ืนที่ชุมชนเมืองเก่ากันตัง 



๒๑ 
 

ข. การศึกษาพื้นที่ชุมชนบ้านนาหม่ืนศรี  
ดังที่กล่าวมาในข้างต้น ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี มีลักษณะของการร่วมแรงร่วมใจของชุมชน 

โดยมีการรวมกลุ่มด้านอาชีพต่างๆ และการร่วมกันทํากิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ สามารถ
แปรเปลี่ยนพ้ืนที่ไร่นา กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญที่จะ
ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ให้ยั่งยืนต่อไปได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องมีการ
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง มีความสามารถในการปรับตัว 
และสามารถขับเคลื่อนไปได้ในทิศทางของตนเอง แม้จะมีกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นก็ตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18  ประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนในพ้ืนที่ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี 
 



๒๒ 
 

2.2 ผลการศึกษาประเด็นย่อยท่ี 2  “ประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เชิงพื้นที่” 
ก. การศึกษาพื้นที่ชุมชนเมืองเก่ากันตัง  

ชุมชนเมืองเก่ากันตังมีคุณลักษณะทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี โดยมีอัตลักษณ์
ของชุมชนที่ผสมผสานความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ซึ่งเก่ียวกับประเด็นในเรื่องนี้ จากการ
พบปะพูดคุยกับภาคส่วนต่างๆ ในช่วงที่ลงพ้ืนที่ กลุ่มผู้ศึกษาพบว่า การรักษาแบบแผนในการ
ดํารงชีวิตของชุมชนเป็นเรื่องที่สําคัญ บางคนมองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว แต่ขณะเดียวกัน ก็เกรงผลกระทบที่มีต่อวิถีเดิมของชุมชน ที่มีความสงบ เรียบง่าย 
ดังนั้น การท่องเที่ยวที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน จึงเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญ 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 19  ประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ชุมชนเมืองเก่ากันตัง 

 
ข. การศึกษาพื้นที่ชุมชนบ้านนาหม่ืนศรี  

ชุมชนบ้านนาหมื่นศรีมีเสน่ห์ และมีจุดขาย ที่สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สุขภาพ แหล่ง
ผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของตนได้  ซึ่งประเด็นสําคัญคือการรักษา
ความต่อเนื่องของการท่องเที่ยวในแบบวิถีชุมชน และแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20  ประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ชุมชนบ้านนาหมื่นศร ี



๒๓ 
 

๒.3  บทวิเคราะห์ผลการศึกษากับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผลการศึกษาพบว่า ทั้งชุมชนกันตังเมืองเก่า และ ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี สามารถที่จะมีส่วนช่วย

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้ยั่งยืนได้ เนื่องจากชุมชนมีความพร้อมของ
ทรัพยากร อัตลักษณ์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยมีจุดท่องเที่ยวที่
หลากหลาย อีกทั้งมีความพร้อมของทรัพยากรบุคคลในพ้ืนที่ โดยที่พ้ืนที่มีความพร้อมในเรื่องต่างๆ 
ดังกล่าว สิ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการสร้างการมีส่วนของชุมชน โดยเฉพาะการ
สร้างแรงผลักดันจากภายในชุมชนเพ่ือให้เกิดการเริ่มต้น ตลอดจนการรู้เท่าทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การแข่งขันด้านการตลาดยุคใหม่ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงหรือ
ผสมผสานกันระหว่างคนรุ่นเก่าที่ยังรักษาสภาพแวดล้อมเดิม และคนรุ่นใหม่ ที่มีความต้องการปรับ
เปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพ่ือนําไปสู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นอกจากนี้  
ยังมีประเด็นสําคัญอ่ืน ได้แก่ การเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวทางที่สามารถดําเนินการให้
เป็นไปได้ เช่น การส่งเสริมตลาดสินค้าอาหารทะเล เพื่อสร้างรายได้และมูลค่ามากขึ้น รวมทั้งเรื่องการ
สร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิด เพ่ือให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไปด้วยกัน 

โดยแนวทางในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่นั้น ชุมชนจําเป็นที่จะต้อง
รักษาแบบแผนในการดํารงชีวิตไว้ให้ได้เพ่ือคงเสน่ห์และจุดเด่นของพ้ืนที่ไว้ให้คงอยู่ต่อไป พิจารณาการ
เพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวด้วยการมองให้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดหรือด้านโครงสร้าง 
และปลูกฝังจิตสํานึกให้มีความรักบ้านเกิด โดยเฉพาะการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นผู้รับช่วงต่อ  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ อาจพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะผสมผสานความเก่าแก่
ของชุมชนเข้ากับความทันสมัยทางนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไรให้มีความลงตัวมากที่สุด 

อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกันกับชุมชนเมืองเก่ากันตัง แม้ชุมชนบ้านนาหมื่นศรีจะมีความพร้อม
และจุดขายในด้านต่างๆ ในข้างต้น แต่ก็ยังมีความท้าทายในเรื่องการส่งเสริมความต่อเนื่องของการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความต่อเนื่องของการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่รักษาอัตลักษณ์วิถีชุมชนแบบเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ซึ่งเห็นได้จาก
ผู้นําชุมชนและตัวแทนวิสาหกิจชุมชน แสดงความเป็นกังวลต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การ
เข้าไปลงทุนจากภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์และวิถีท้องถิ่น 
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นของการสร้างความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญอีกอันหนึ่งในการสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
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ส่วนที่ 3 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
3.1  การสังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพ้ืนที่ทั้งสองแห่งดังที่กล่าวมาแล้วในส่วนที่ 2 กลุ่มผู้ศึกษาพบว่า ชุมชนเมือง
เก่ากันตัง และชุมชนนาหมื่นศรี ต่างมีลักษณะสําคัญในเชิงมิติด้านการท่องเที่ยว เช่น การมีอัตลักษณ์ 
และสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว (กันตัง) การมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนในการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว (นาหมื่นศรี)  ทั้งนี้ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงประเด็นสําคัญของแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเชื่อมโยงกับประเด็นสําคัญของการศึกษาครั้ง ซึ่งได้แก่ 

(1) จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนได้อย่างไร (Sustainable)  
(2) การบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร (Cooperation) และ  
(3) จะทําอย่างไรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ (Status) 
 
ก. ชุมชนเมืองเก่ากันตัง 

 จุดแข็ง ได้แก่   
(1)  มีการคมนาคมที่ดี เป็นที่ตั้งและมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงการ

เดินทางทั้งเส้นทางรถยนต์ รถไฟ เรือ และทางอากาศ 
(2)  ประชาชนมีการศึกษาสูง มีองค์ความรู้ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(3)  มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจทีดี่  
(4)  มีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
(5)  มีความพร้อมของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ  

มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเมืองที่มีเรื่องเล่า
มากมาย 

 ความท้าทาย 
(1) แรงผลักดันจากภายในชุมชนเพ่ือให้เกิดการเริ่มต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในการที่จะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการ
ท่องเที่ยวให้กับชุมชน ทั้งนี้ โดยมีประเด็นสําคัญซึ่งเป็นความท้าทาย ได้แก่ การ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
รวมถึงการเชื่อมโยงและผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ให้เกิดการ
รับรู้และร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไปด้วยกัน  

(2) การรู้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งชุมชนจะต้องร่วมกัน
คิดว่า จะทําอย่างไรให้ชุมชนมีการพัฒนาพ้ืนที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ยังคง
รักษาอัตลักษณ์เดิม ที่เป็นเสน่ห์ของพ้ืนที่  ไม่กระทบต่อวิถีชีวิตที่มีความสงบ 
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กล่าวคือ ทําอย่างไรจะเปลี่ยนเมืองท่าเก่าแก่แห่งนี้ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว
คุณภาพ 

 

ความเชื่อมโยงกับประเด็นการศึกษา อาจกล่าวสรุปประเด็นสําคัญของชุมชนเมืองเก่ากันตัง 
คือ การผลักดันการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือช่วยกันวางแผนขับเคลื่อนให้ชุมชนเมืองเก่า
กันตัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของการท่องเที่ยว โดยยังคง
รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

 
ข. ชุมชนบ้านนาหม่ืนศรี 
จุดแข็ง ได้แก่ 

(1) ความร่วมแรงร่วมใจของคนในพ้ืนที่ ทั้งในการช่วยกันบริหารจัดการให้ชุมชน
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ลงมือลงแรงช่วยกันตามความถนัด มีการประกอบการผลิต
เพ่ือจําหน่ายแก่นักท่องเที่ยวตามความชํานาญด้านอาชีพและงานฝีมือในท้องถิ่น
ของตนเอง เช่น ทอผ้า ขนม สินค้าเกษตร เป็นต้น 

(2) มีอัตลักษณ์ดั้งเดิมโดยนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เช่น การจัดงานเทศกาล
ประกวดการแข่งขัน “ลูกลม”  

(3) มีการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
(4) มีแผนการเตรียมการด้านบุคลากร โดยมีการถ่ายทอดการทํางาน รวมทั้ง

ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างคนรุ่นต่างๆ   
ความท้าทาย 
 อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ศึกษาพบว่า ยังมีประเด็นเรื่องความสามารถในการจัดการด้าน
ตลาดที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นความท้าทายที่สําคัญ 
 
 

ความเชื่อมโยงกับประเด็นการศึกษา อาจกล่าวโดยสรุปถึงประเด็นสําคัญของชุมชนนาหมื่น
ศรี คือ ด้วยองค์ประกอบสําคัญของพ้ืนที่ จึงสามารถส่งเสริมให้ชุมชนนาหมื่นศรี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สําคัญได้ ทั้งสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงสุขภาพ เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน
สินค้าหัตถกรรม อย่างไรก็ดี ประเด็นสําคัญคือจะต้องสร้างให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ใช่เป็น
เพียงแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตามกระแส หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ 

 
ค. สรุปผลการศึกษา 
(1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานของทุกภาคส่วนเป็นพื้นฐานส าคัญในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว โดยที่ชุมชนเมืองเก่ากันตัง และชุมชนนาหมื่นศรี มีจุดแข็งที่เอ้ืออํานวยต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สิ่งสําคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทั้งสองพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
มีมูลค่าเพ่ิมของการท่องเที่ยว มีความยั่งยืนและคงอัตลักษณ์ของตน คือการผลักดันให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนในการทํางาน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ไปในทิศทางเดียวกัน มีความยั่งยืน 
โดยยืนอยู่ ได้ด้วยตัวเอง ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
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เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม หรือแม้แต่ภาครัฐจะถอยออกไป ชุมชนก็ต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มต้น 
และร่วมกันขับเคลื่อนเดินไปในทิศทางของตนเอง ดังที่กล่าวมาแล้วว่า สิ่งสําคัญ คือ “ต้องระเบิดจาก
ข้างใน” คือ ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนให้มีสภาพพร้อม 

(2) ชุมชนเมืองเก่ากันตัง และชุมชนนาหม่ืนศรี มีลักษณะส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ด้วยความมีจุดเด่น มีเสน่ห์และจุดขายด้านการท่องเที่ยว กล่าวคือ  

 

-  ชุมชนเมืองเก่ากันตัง มีความพร้อมของทรัพยากร อัตลักษณ์ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 

- ชุมชนนาหมื่นศรี มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
 

(3)  เป้าหมายส าคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ทั้งสองแห่ง คือ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

 
3.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(1) ความต่อเนื่องของการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ  (นโยบาย แผนงานและงบประมาณ) 
(2) การวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยมองให้ครอบคลุมทุกมิติ 
(3) การผนึกกําลังของทุกภาคส่วนในชุมชนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว 

 

ข้อเสนอแนะด าเนินการ 
(1) การปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
(2) เพ่ิมแนวคิด ความสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการในการท่องเที่ยว  

ที่ตอบสนองต่อความต้องการและเพ่ิมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 
(3) การตลาดเป็นปัจจัยสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในการดําเนินธุรกิจ 
(4) การมุ่งเน้นพัฒนาพ้ืนที่ทั้งสองแห่งนี้  จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่จะขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรังต่อไป 
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มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

 
วิชชากร พรก้าเนิดทรัพย์, ๒๕๕๕. หนังสือระบายสีเมืองตรัง. ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง. 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
ลลิตา เกิดเรือง, ๒๕๔๙. บทบาทของชาวจีนต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองตรัง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ทสวรรษที่  ๒๐. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ภาควิชาประวัติศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปกร. 

 
เทศบาลเมืองกันตัง, ๒๕๕๗. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองกันตัง. ส้านักงานเทศบาล

เมืองกันตัง. 
 
องค์การบริหารส่วนต้าบลนาหม่ืนศรี , ๒๕๕๘. ข้อมูลต้าบลนาหม่ืนศรี. (ออนไลน์) 

http://www.nameunsri.go.th/index.php สืบค้นเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
เทศบาลเมืองกันตัง , ๒๕๕๗ . ข้อมูลเทศบาลเมืองกันตัง.  (ออนไลน์ ) 

http://www.kantangcity.go.th/frontpage สืบค้นเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nameunsri.go.th/index.php
http://www.kantangcity.go.th/frontpage


๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

๑. ก าหนดการลงพื้นที่ตามประเด็นศึกษา 
กลุ่ม 4 มีสถานะและเกียรติภูม ิ

 

กิจกรรมลงพ้ืนที่ 24 กรกฎาคม 2562 
 
1.   ชุมชนเมืองเก่ากันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง  
 

08.00 น.  ออกจากโรงแรมท่ีพัก 
09.00-10.30 น. เสวนา กิจกรรม Active Learning  ร่วมกับชุมชนเมืองเก่ากันตัง  

(พร้อมรับประทานอาหารว่าง)   ณ บริเวณ บ้านพัก รัษฎาฯ  
 

รายชื่อผู้ร่วมเสวนา วิชาการ   
นายทวีวัฒน์   จิโรจน์มนตร ี รองนายกเทศมนตรีอําเภอกันตัง 
นายพิพิธ  จรุงเกียรติกุล  ประธานกันตังเมืองเก่า 
นายวิจิตร ปฏิเวช  ผู้ตรวจตราสอดส่อง 
นายพิมล  ณ นคร  ผู้จัดการโรงเรียนจุ๋งฮั๋วโซะเซียว 
เด็กชายพิรยุทธ  ซื่อตรง  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
เด็กชายพงศกร  จักรแก้ว  โรงเรียนจุ๋งฮั๋วโซะเซียว 
นายธนพนธ์  ทวีพรกุล  พ่อค้า (ธุรกิจส่วนตัว) 
 

10.30-11.30 น. เยี่ยมชม วัดตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง 
11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านล่อคุ้ง  
 
2. ชุมชนบ้านนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 
 

12.30  น.    ออกจากร้านอาหารล่อคุ้ง 
13.00-14.30 น. เสวนา กิจกรรม Active Learning ร่วมกับชุมชนนาหมื่นศรี  

(พร้อมรับประทานอาหารว่าง)  ณ บริเวณ บ้านนาตาสวน   
 

รายชื่อผู้ร่วมเสวนา วิชาการ   
นายวิโรจน์ เยาว์ดํา.   นายก อบต.นาหมื่นศรี             
นาย เจริญ. ศรนารายณ์.     ก านัน ต.นาหมื่นศรี     
นางอารอบ เรืองสังข์   ประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 
นายสนอง หนูวงษ์   ประธานวิสาหกิจเลี้ยงโคนาหมื่นศรี.  
นายประเสริฐ  คงหมุน    ปราชญ์ชาวบ้านลูกลม                                                

 

14.30-15.30 น. นั่งรถลาก เยี่ยมชมรอบๆ พื้นท่ีชุมชน  
15.30  น.  เดินทางกลับท่ีพัก 
 

หมายเหตุ   เวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



๓๐ 
 

๒. รายชื่อสมาชิก อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัยประจ้ากลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี  กระทรวงการคลัง  
2. นายปิยะพงษ์ นันต์ธนะ  กระทรวงการต่างประเทศ  

   3. นางกษมา แฉ่ฉาย   กระทรวงการต่างประเทศ   
4. นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย  กระทรวงการต่างประเทศ   
5. นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา   กระทรวงการต่างประเทศ  

   6. นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย   กระทรวงการต่างประเทศ 
7. นางสาวจณา สินธวานนท์  กระทรวงการต่างประเทศ  
8. นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
9. นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
10. ร้อยตรีจักรา ยอดมณี   กระทรวงพาณิชย์  

 
 

        อาจารย์ที่ปรึกษา    
           
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล 

       อาจารย์ สุชาติ อินกล่ํา 
 
 



 

 

รายงานการศึกษากลุ่ม 
(Group Action Learning Project) 

 
 
 

เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่างประเทศของทีมประเทศไทย  

สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
 
 
 

จัดท าโดย กลุ่มที่ 5 ประเด็น มีพลัง (Synergy) 
 
 
 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นท่ี ๑๑ ปี ๒๕๖๑ 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ 



 

 

รายงานการศึกษากลุ่ม 

(Group Action Learning Project) 
 
 

เรื่อง การขับเคลือ่นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ประเด็นการต่างประเทศของทีมประเทศไทย 

สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
 
 
 

จัดท าโดย กลุม่ที่ 5 ประเด็น มพีลัง (Synergy) 
 1. นางสาวกฤษณี  มาศรีจันทร ์
 2. นายวินิจ  วิเศษสุวรรณภูม ิ
 3. นางวิภาวรรณ  เบนนิแมน 
 4. นางสาวณุกุณ  สีห์โสภณ 
 5. นายพสิูจน์  สุวรรณรศัม ี
 6. นายปัฐม์  ปัทมจิตร 
 7. นางสาวชิดชนก  มาลยะวงศ ์
 8. นางสาวกลัยา  ชินาธิวร 
 9. นายกิตตินันท์  ยิ่งเจริญ 
  10. นายภทัรพล   จึงสมเจตไพศาล 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นท่ี ๑๑ ปี ๒๕๖๑ 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ 



หลักเกณฑ์การประเมินผลรายงานการศึกษากลุ่ม 
  รายงานการศึกษากลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ส าเร็จการฝึกอบรม โดยก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินไว้ ดังนี้ 
๑. ผู้ประเมิน : ผศ.ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช (G๕) มีพลัง 
๒. วิธีการ : แต่ละกลุ่มจัดส่งรายงานการศึกษากลุ่มภายในระยะเวลาที่ก าหนด และน าเสนอในลักษณะการ
เสวนาสรุปผลการศึกษาพ้ืนที่แบบบูรณาการการเรียนรู้ โดยผู้แทนทุกกลุ่มต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นท่ีศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ตามวันและ
เวลาที่หลักสูตรก าหนด 
๓. หลักเกณฑ์การผ่านการประเมิน : รายงานมีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องตามโครงสร้างที่ก าหนด ได้รับคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะผ่านการประเมิน 
๔. ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก (ร้อยละ) คะแนน ข้อเสนอแนะ/ข้อควร
ปรับปรุง 

๑. เนื้อหารายงาน 
๑.๑ สภาพทั่วไปและความส าคัญของ

ปัญหาพื้นที่ที่ท าการศึกษา 
๑.๒ ผลการศึกษาตามประเด็นปัญหา 
๑.๓ บทวิเคราะห์ผลการศึกษา 
๑.๔ การสังเคราะห์และสรุปผล

การศึกษา 
๑.๕ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(๘๐) 
๑๐ 

 
๑๐ 
๒๐ 
๒๐ 

 
๒๐ 

 
๑๐ 

 
๙ 

๑๘ 
๑๘ 

 
๑๙ 

 

๒. การน าเสนอรายงาน และการตอบ
ประเด็นค าถาม 

๒๐ ๒๐  

รวม ๑๐๐ ๙๔  
 

  ทั้งนี้ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจะน ารายงานการศึกษากลุ่มขึ้นเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ http:/mfa.go.th/dvifa/th/training/4946 เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

********************************* 

 



ก 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ผลการศึกษาประเด็นมีพลัง (Synergy) ในจังหวัดตรัง ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับแผนแม่บท 
ประเด็นการต่างประเทศกล่าวคือ มุ่งให้ส่วนราชการและภาคส่วนทุกระดับร่วมในการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือระหว่างไทยกับประชาคมโลก ขยายเครือข่ายมิตรประเทศผ่านการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  บูรณาการและมีธรรมาภิบาล พบว่า มีประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรังที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยอุตสาหกรรม
หลักของจังหวัด คือ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล  
 ในการศึกษาได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ (1) ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) (2) การสร้างขีดความสามารถ 
(Capacity Building) และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน (State-Business Relationship) 
 ผลการศึกษาพบว่า ในประเด็นการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นสู่ระดับสากล ในส่วนของไม้ยางพารา
แปรรูป และอาหารทะเลแช่แข็งตามระยะเวลา และแหล่งข้อมูลที่ก าหนดไว้  คณะผู้ศึกษาพบว่า 
จังหวัดตรังไม่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงท่ีมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา
มากกว่าจังหวัดตรัง แม้ไม้ยางพาราเป็นไม้เนื้อแข็ง แต่มีข้อจ ากัดที่มีส่วนผสมของยางในเนื้อไม้สูง เป็น
อาหารของมอดและปลวกได้ ไม้ยางพาราไม่เหมาะสมกับการใช้งานเชิง โครงการสร้างของอาคาร
เช่นเดียวกับ ไม้เนื้อแข็งชนิดอ่ืน ๆ แม้จ ากัดดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้ด้วย เทคโนโลยีอาบน้ ายาเนื้อไม้ 
แต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และท าให้ราคาไม้ยางพาราที่อาบน้ ายา  
มีราคาสูงกว่าไม้เนื้อแข็งชนิดอ่ืน อีกทั้งในประเทศท่ีมีอากาศหนาว ที่ 3 มีอากาศช่วยตัดวงจรชีวิตของ
มอด และปลวกได้ ก็มีปลูกไม้เนื้อแข็งชนิดอ่ืนได้เพียงพอกับความต้องการท าให้ไม้ยางพาราไม่มีข้อ
ได้เปรียบด้านการแข่งขัน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ในส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งนั้น 
มีความจ าเป็นต้องน าเข้าวัตถุดิบจากจังหวัดใกล้เคียง ท าให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้ส่งผลต่อความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดตรัง นอกเหนือจากการจ้างแรงงงานมากนั้น 
นอกจากนี้ กรณีปัญหากีดกันทางการค้าโดยใช้ข้อก าหนดของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด/สัญชาติของ
สินค้า (Certificate of origin) ว่ามีการผลิตที่แท้จริงในประเทศใด เพ่ือใช้รับรองการขอใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่าง ๆ รวมถึงอาเซียน ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละความตกลง ปัญหาด้านนวัตกรรม และอุปสงค์ลดลง  อย่างไรก็ตาม 
พบว่า ในกรณีของการท่องเที่ยวมี จังหวัดตรัง มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน อยู่พอสมควร เมื่อ
เปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ เนื่องจากลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมด้าน
อาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ มีเสน่ห์ เขา ป่า น้ า ทะเลรวมอยู่ใน
จังหวัดตรัง รวมถึงเทศกาลท้องถิ่น แม้จะมีประเด็นท้าทายเกี่ยวกับขาดที่พักระดับพรีเมียม ปัญหา
จากกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า ควรส่งเสริมให้จังหวัดตรังเป็นเมือง
แห่ งความสุข  (Trang “Wellness City”) ที่ เป็นแหล่ งพักผ่ อนด้ านสุ ขภาพ  ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถ ด าเนินการส่งเสริมการลงทุน จัดเส้นทางสุขภาพ พัฒนาแหล่งน้ า และเน้นอารยสถาปัตย์ 
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(Universal Design) ซึ่งเป็นการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล ออกแบบให้กับคนทุก ๆ กลุ่ม โดยไม่ว่าจะ
เป็นผู้สูงอายุ คนปกติ และผู้พิการ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน เน้นกลยุทธ์การจัดท า
วิสัยทัศน์และมีพันธกิจร่วมกัน (Shared Vision & Commitment) ของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ
ร่วมมือกันสร้างให้จังหวัดตรังเป็นเมืองแห่งความสุข 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

จังหวัดตรัง 
 1.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ติดกับทะเลอันดามันแห่งมหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,008,400 ไร่มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นล าดับที่ 4 ของภาคใต้ และล าดับที่ 33 ของประเทศ อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ฝั่งทะเลตลอดแนวเขตจังหวัด
ยาว 119 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 46 เกาะ โดยมีเกาะที่ส าคัญ เช่น เกาะลิบงซึ่ง
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เกาะมุก เกาะกระดาน เป็นต้น โดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 
จังหวัดกระบี่ 

ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน   
มหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัด 
กั้นอาณาเขต) 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน  
มหาสมุทรอินเดีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่ภูมิศาสตร์ 
 



2 
 

 

1.1.2 ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่ า ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัด

กระจายอยู ่ทั ่วไป พื้นที ่ราบเรียบมีจ านวนน้อยซึ ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขา
บรรทัดยาวจากเหนือจรดใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่ป่า
ประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นส าหรับพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับทะเลมีป่าชายเลน
ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ 

1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 1) ฤดูกาลจังหวัดตรังตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน โดยมี

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปี มีฝนตกชุกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ท าให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง 
ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกชุก  เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย ส าหรับตรังอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับ
อิทธิพลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะ
พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซึ่งตั้งอยู่ในด้านรับลมมีฝนตกชุก จังหวัดตรังมี 2 ฤดูกาล คือ 

1.1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยฤดูฝน
ช่วงแรกจะมีฝนตกสม่ าเสมอในปริมาณ 118.7-730.2 มิลลิเมตรต่อเดือน และฤดูฝนช่วงหลังจะมี
ปริมาณฝนค่อนข้างน้อย 

1.2) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับ
อิทธิพลของลมมรสุมจากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 

2) ลักษณะอากาศทั่วไปจังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ าเป็น
ฤดูกาล 2 ชนิด คือ 

2.1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
2.2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน 

พฤษภาคม 
3) อุณหภูมิของอากาศปี 2558 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.67 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 33.42 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปี 23.68 องศาเซลเซียส
, ความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2558 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 79.40% ความชื้นสัมพัทธ์
สูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 97.50% ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปี 44.25%, ปริมาณฝนปี 2558 
ปริมาณฝนตกตลอดปี 2,083.8 มิลลิเมตร จ านวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตรขึ้นไป มีทั้งหมด 
170 วัน 
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ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันที่ฝนตก  ปี 2544 – 2558 

 
  4) แหล่งน้ าส าคัญ แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีต้นก าเนิดอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาด้าน
ทิศตะวันออกของจังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นล าน้ าสายสั้นๆ และมีความลาดชันสูง โดยระบายลงสู่ทางด้านทิศ
ตะวันตก มีจ านวนรวมทั้งหมด 186 สาย ประกอบด้วยแม่น้ าสายส าคัญ 2 สาย คือ  
   4.1) แม่น้ าตรัง มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดพัทลุง และจากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่ มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร มีล าน้ าสาขา 
ที่ส าคัญ 7 สายได้แก่ คลองชี คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองล าภูรา 
และคลองนางน้อย แม่น้ านี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 5 อ าเภอคือ อ าเภอรัษฎา อ าเภอห้วยยอด อ าเภอ
วังวิเศษ อ าเภอเมืองตรังและอ าเภอกันตัง แล้วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียที่ปากน้ ากันตัง 
อ าเภอกันตัง 

4.2) แม่น้ าปะเหลียน มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง 
และจังหวัดสตูล มีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ 7 สาย ได้แก่ คลองปะเหลียน 
คลองล าแคลง คลองล าปลอกคลองห้วยด้วน คลองล าพิกุล คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลองล าชาน 
แม่น้ านี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 2 อ าเภอ คือ อ าเภอย่านตาขาวและอ าเภอปะเหลียน แล้วไหลลง 
สู่ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากแม่น้ าปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน 
 1.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดตรังมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,088,400 ไร่แบ่งเป็นพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 1,659,188 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.72 และพ้ืนที่ป่าไม้ 1,292,632 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.85 ของพ้ืนที่ทั้งภาค 
โดยพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรแบ่งได้เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 1,647,018 ไร่ ส่วน
ใหญ่ใช้เพาะปลูกยางพาราปาล์มน้ ามันและไม้ผลจ าพวก ทุเรียน มังคุด เงาะ ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่นา 

2,636.30
2,673.90

2,120.00
1,637.60

1,832.60
1,813.00

2,032.30
1,998.60

2,452.10
1,781.40

2,117.20
2,342.70
2,335.40

2,579.10
2,489.20

2,195.10
2,083.80

204

189

189

158

157

155

175

179

175

161

171

187

177

188

166

183

170

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

จ ำนวนวนัท่ีฝน
ตก

ปริมำณน ้ำฝน
(มม.)
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12,170 ไร่ นอกจากนั้นเป็นที่อยู่อาศัย พืชไร่สวนผักและไม้ดอก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และที่รกร้าง 
136,580 ไร่ 
 1.1.5 การปกครอง 
 จังหวัดตรังมีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 87 ต าบล 723 หมู่บ้าน และมี
การบริหารราชการ ดังนี้ 
  1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 33 หน่วยงาน ได้แก่ 

  1.1) สังกัดกระทรวงมหาดไทย    7 หน่วยงาน 
  1.2) สังกัดกระทรวงคมนาคม    1 หน่วยงาน 
  1.3) สังกัดกระทรวงแรงงาน    4 หน่วยงาน 
  1.4) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   6 หน่วยงาน 
  1.5) สังกัดกระทรวงการคลัง    1 หน่วยงาน 
  1.6) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม    1 หน่วยงาน 
  1.7) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 หน่วยงาน 
  1.8) สังกัดกระทรวงพาณิชย์    1 หน่วยงาน 
  1.9) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    1 หน่วยงาน 
  1.10) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 หน่วยงาน 
  1.11) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม    1 หน่วยงาน 
  1.12) สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หน่วยงาน 
  1.13) สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   1 หน่วยงาน 
  1.14) สังกัดกระทรวงยุติธรรม    3 หน่วยงาน 
  1.15) สังกัดกระทรวงพลังงาน    1 หน่วยงาน 
  1.16) สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี    1 หน่วยงาน 
  1.17) ไม่สังกัดกระทรวง     1 หน่วยงาน 

  2) การบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 70 หน่วยงานได้แก ่
2.1) สังกัดกระทรวงคมนาคม    5 หน่วยงาน 
2.2) สังกัดกระทรวงแรงงาน    1 หน่วยงาน 
2.3) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          12 หน่วยงาน 
2.4) สังกัดกระทรวงการคลัง    4 หน่วยงาน 
2.5) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 หน่วยงาน 
2.6) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ           15 หน่วยงาน 
2.7) สังกัดกระทรวงพาณิชย์    2 หน่วยงาน 
2.8) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    6 หน่วยงาน 
2.9) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    10 หน่วยงาน 
2.10 สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม    2 หน่วยงาน 
2.11 สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หน่วยงาน 
2.12 สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   2 หน่วยงาน 
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2.13) สังกัดกระทรวงยุติธรรม    1 หน่วยงาน 
2.14) สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี    2 หน่วยงาน 
2.15) สังกัดกระทรวงกลาโหม    5 หน่วยงาน 

3) รัฐวิสาหกิจ               19 หน่วยงาน 
4) หน่วยงานอิสระ              13 หน่วยงาน 
5) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

5.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   1 แห่ง 
5.2) เทศบาล             22 เทศบาล 

5.3) องค์การบริหารส่วนต าบล            77 อ.บ.ต. 
 1.1.6 ประชากรและความหนาแน่นของประชากร 

จ านวนประชากรจังหวัดตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 640,793 คน ชาย 
313,899 คน หญิง 326,894 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 220,647 ครัวเรือน ประชากร
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก อัตราความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 130.31คน ต่อ 
1 ตารางกิโลเมตร 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนประชากรจังหวัดตรัง 

อ าเภอ 
ระยะ 
ทาง
(กม.) 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

อบต. 
จ านวน
ต าบล 

เทศ 
บาล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
บ้าน 

ราษฎร
ชาย 

ราษฎร
หญิง 

รวม 
ราษฎร 

เมืองตรัง  - 533.873 12 15 4 121 62,293 74,375 81,453 155,828 

กันตัง 24 609.635 13 14 1 83 27,044 43,239 43,645 86,884 

ย่านตาขาว 22 431.057 6 8 3 67 20,326 31,407 32,997 64,404 

ปะเหลียน 44 973.130 9 10 3 86 21,821 33,148 34,208 67,356 

สิเกา 33 523.983 4 5 3 40 13,180 19,064 18,756 37,820 

ห้วยยอด 28 747.274 14 16 5 133 32,167 46,679 47,947 94,626 

วังวิเศษ 60 477.125 5 5 1 68 14,628 21,607 21,906 43,513 

นาโยง 12 165.017 6 6 1 53 14,068 21,528 22,946 44,474 

รัษฎา 57 232.425 5 5 1 50 10,576 14,410 14,727 29,137 

หาดส าราญ 59 224.000  3 3 - 22 4,544 8,442 8,309 16,751 

รวม  - 4,917.519 77 87 22 723 220,647 313,899 326,894 640,793 

 
 1.1.7 ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80.00 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 18.5 และศาสนา
คริสต์ ร้อยละ 1.5 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก 
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 1) ความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม ในสถาบันทางศาสนา 
  1.1) จ านวนร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ  

   - ศาสนาพุทธ              ร้อยละ   80.00  
   - ศาสนาอิสลาม           ร้อยละ   18.5  
   - ศาสนาคริสต์             ร้อยละ   1.5 

  1.2) จ านวนวัด/ส านักสงฆ์  ที่พักสงฆ์  พระภิกษุ สามเณร นางชี ศิษย์วัด 
   - วัด/ส านักสงฆ์  จ านวน  166  แห่ง 
   - ที่พักสงฆ์  จ านวน  55 แห่ง 
   - พระภิกษุ  จ านวน  1,060 รูป 
   - สามเณร                จ านวน  220 รูป 
   - นางชี   จ านวน  47 คน 
   - ศิษย์วัด  จ านวน  51 คน 

  1.3) จ านวนมัสยิด         จ านวน  140   แห่ง            
   1.4)จ านวนโบสถ์คริสต์ 

   -โบสถ์คาธอลิก  จ านวน       1 แห่ง 
   -โบสถ์โปรแตสแตนน์ จ านวน    6 แห่ง 

ประชาชนชาวจังหวัดตรังมีศรัทธายึดมั่นในศาสนาพุทธ ยิ่งกว่าศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนาคริสต์และ
อิสลาม ภายในจังหวัดตรังแต่ละอ าเภอและต าบลจะมีวัดศาสนาพุทธ ส านักสงฆ์ อยู่ เกือบทุกแห่ง 
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวจีน ส่วนมากก็นับถือศาสนาพุทธควบคู่ไปกับการถือศีลกิน
เจ ตามฤดูกาลที่มีตามศาลเจ้าต่าง ๆ สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อศรัทธาและยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมากส่วนศาสนาอ่ืนมีอยู่บ้างเพียงส่วนน้อยและคล้อยตามประเพณีของชาวจีน
ไปบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในตัวเมือง ถึงแม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาหลายศาสนา แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งแต่อย่างใด ต่างก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

 ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม ในวัฒนธรรมทั่วไปของชาวพ้ืนเมืองชาวตรังปฏิบัติตามครรลองของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนาซึ่งสืบ
เนื่องมาจากอินเดียและลังกา เชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรังเป็นเมืองหน้าด่านของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกในฐานะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแม่เป็นเมืองเอกวัฒนธรรม
ของตรังจึงเป็นแบบเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เช่น วันตรุษ วันสารท พิธีทาง
ศาสนา   
  2) ด้านศิลปะวัฒนธรรม 

 จังหวัดตรังมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งในด้านศิลปะการแสดงและ
หัตถกรรม ศิลปะการแสดง เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า ศิลปหัถตกรรม เช่น การประดิษฐ์เสื่อเตย 
มีดพร้า (นาป้อ) ผ้าทอพ้ืนเมือง (นาหมื่นศรี) และเสวียนหม้อจากก้านจาก  

 ด้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน 
ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยผสมจีน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  
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ก็ยังคงยึดถือประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา แต่ไม่เคร่งครัดเหมือน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประเพณีของชาวตรังที่แตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างชัดเจน ได้แก่  

   - ประเพณีแต่งงานจะจัดงานใหญ่พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและ
ร่วมรับประทานอาหาร จัดขบวนแห่ของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์ มีผ้าสีแดงผูกที่หน้ารถทุกคัน โดย
เจ้าภาพเป็นผู้มอบให้พร้อมกับติดผ้าแดงไว้ที่ประตูบ้านเจ้าภาพด้วย ส าหรับแขกที่รับเชิญไปร่วมขบวนแห่
หรือรับประทานอาหาร ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของเจ้าภาพ การแต่งกายของแขกไม่ค่อยพิถีพิถัน 
แต่งกายตามสบาย เมื่ออาหารชนิดสุดท้ายขึ้นโต๊ะ หลังจากรับประทานเสร็จ แขกก็จะกลับหมด  
ให้เจ้าภาพมีเวลาจัดเก็บท าความสะอาดสถานที่ต่อไป 

   - ประเพณีงานศพเมื่อสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม จะไม่ออกบัตรเชิญ
แต่จะพิมพ์แผ่นประกาศขนาดใหญ่โดยระบุชื่อผู้ตาย สาเหตุการตาย สถานที่ตั้งศพ วันจัดงาน วัน
ฌาปนกิจ และรายชื่อเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติทุกคนไปปิดไว้ในที่ชุมชน  เช่น ร้านอาหาร หน้าบ้าน 
ร้านค้าทั่วไป และจะส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบางราย ตั้งศพที่วัดหรือมูลนิธิกุศลสถาน เพ่ือ
ความสะดวกของแขกที่ไปและความพร้อมของเครื่องใช้ไม้สอย ในงานจะมีญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูงไป
ร่วมงานคับคั่ง แขกที่ไปในงานทุกคนจะได้รับบัตรขอบคุณ ในบัตรระบุ วันที่ เวลา สถานที่เผาหรือ 
ฝังศพไว้ ในวันเคลื่อนศพออกจากบ้านหรือวัดไปเผาหรือฝัง เจ้าภาพจะเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีนจ านวนมาก 
การเคลื่อนศพออกจากบ้านก็จะจัดขบวนรถยนต์ยาวเหยียด มีผ้าสีขาวผูกหน้ารถทุกคัน เมื่อถึง
ปลายทางแล้วรถทุกคันจะได้รับซองมีเงินอยู่ข้างในเป็นสินน้ าใจจากเจ้าภาพ    

   - ประเพณีกินเจจะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ า ถึงวันขึ้น 9 ค่ า เดือน 9 ของจีน  
โดยจัดปีละครั้งในงานมีฝ่ายพิธีการจัดโต๊ะบูชา ฝ่ายอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และฝ่ายอ่านบทสวดมนต์
ร่วมกันประกอบพิธีกินเจ และเชิญชวนผู้ศรัทธามาร่วมกันกินเจก่อนถึงวันก าหนด เพ่ือให้ร่างกาย
บริสุทธิ์และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระอิศวรผู้เป็นใหญ่และพระจากดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ให้
มาเป็นพยานในการประกอบพิธีกินเจส่วนเจ้าอ่ืน ๆ ที่อัญเชิญมามีทั้งพุทธ พราหมณ์และเต๋า เพ่ือให้
เกิดศรัทธาในการรักษาศีล    

1.1.8 โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
  1) ไฟฟ้า จังหวัดตรัง มีส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13 แห่ง ดังนี้ 

  1.1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง      
 1.2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ห้วยยอด  
 1.3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.กันตัง      
  1.3.1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.เกาะลิบง     

  1.3.2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย บ้านเกาะมุกต์ 
 1.4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ย่านตาขาว    
 1.5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.นาโยง     
 1.6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.สิเกา 
 1.7) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.วังวิเศษ  
 1.8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.ปะเหลียน 
  1.8.1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ต.เกาะสุกร 
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 1.9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.รัษฎา 
 1.10) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.หาดส าราญ 

 จังหวัดตรังมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ปี 2558 จังหวัดตรัง 
มีครัวเรือนทั้งหมด 220,647 ครัวเรือน มีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 193,661 ครัวเรือน การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง มีโครงการที่จะขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
และได้ด าเนินการส ารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายครบทุกครัวเรือนแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการขอ
อนุมัตงิบประมาณ 

 
ตารางที ่2 สถานการณ์มีไฟฟ้าใช้แต่ละอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

ที ่ อ าเภอ ต าบล 

ระดบัหมู่บ้าน ระดับหลังคาเรือน 

หมู่บ้าน
ทั้งหมด 

มีไฟฟ้า
ใช้แล้ว 

ครัวเรือน
ทั้งหมด 
(ราย) 

มีไฟฟ้าใช้
แล้ว (ราย) 

ไม่มีระบบไฟฟ้า
ครอบคลุม 

ไม่มี
ไฟฟ้า 
(ราย) 

มี
ปัญหา 
(ราย) 

1 เมือง 16 119 119 42,953 42916 37 31 
2 สิเกา 5 40 40 7,920 7864 56 56 
3 นาโยง 6 53 53 11,834 11804 30 26 
4 กันตัง 14 95 95 24,876 24,623 182 58 
5 ย่านตาขาว 8 67 67 15,563 15,511 350 0 
6 ปะเหลียน 10 85 85 16,982 16,826 680 0 
7 หาดส าราญ 3 22 22 5,103 5,086 118 0 
8 ห้วยยอด 20 132 132 26,263 26,021 242 0 
9 วังวิเศษ 5 43 43 9,252 9,199 53 0 

10 รัษฎา 4 36 36 5,551 5,551 0 0 
   
  2) ประปา จังหวัดตรังมีส านักงานประปา จ านวน 3 แห่งโดยแต่ละส านักงานขึ้นตรง
กับส านักงานประปาเขต 5 สงขลาคือ 

   2.1) ส านักงานประปาตรัง ให้บริการน้ าในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอ
กันตังอ าเภอนาโยง และอ าเภอสิเกา โดยมีแหล่งน้ าดิบ ได้แก่ แม่น้ าตรังในอ าเภอเมืองตรัง และคลอง
เมงในอ าเภอสิเกา  

   2.2) ส านักงานประปาย่านตาขาว ให้บริการน้ าในเขตพ้ืนที่อ าเภอย่านตา
ขาวอ าเภอปะเหลียน และองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอนโดยมีแหล่งน้ าดิบ ได้แก่ คลองล าพิกุล 
– ชานคลองวังพังและคลองปะเหลียน 
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   2.3) ส านักงานประปาห้วยยอดให้บริการน้ าในเขตพ้ืนที่อ าเภอห้วยยอด 
อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอรัษฎาโดยมีแหล่งน้ าดิบ ได้แก่ แม่น้ าตรังและคลองล าภูรา 

 ปี 2558 มีจ านวนผู้ ใช้น้ า 43,309 รายมีปริมาณน้ าผลิตจริง 14,043,117 
ลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ าขาย 9,623,091 ลูกบาศก์เมตร   
  3) การสื่อสารโทรคมนาคม จังหวัดตรังมีชุมสายโทรศัพท์ที่เป็นโครงข่ายของบริษัท 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง จ านวน 126 ชุมสาย 40,688 เลขหมาย 

  4) การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและการใช้อินเตอร์เน็ต 
ปี 2558 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปจ านวน 567,983 คน การใช้คอมพิวเตอร์ 

170,477 คน มีการใช้อินเตอร์เน็ต 188,205 คน  
  5) ด้านการคมนาคม 

 การคมนาคมขนส่งในจังหวัดตรังสามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ 4 เส้นทาง คือ 
   5.1) การคมนาคมทางบก 

   5.1.1) ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชร
เกษม) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนั้นยังมีถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดไป
อ าเภอต่าง ๆ สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกทุกฤดูกาล โดยมีสายทางทั้งหมด 75 สายทาง 
   5.1.2) ทางรถไฟ มีบริการรถไฟ 2 ขบวน คือ ขบวนรถเร็ว 
กันตัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆละ 1 ขบวน และขบวนรถด่วน ตรัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆ ละ 1 ขบวน 

   5.2) การคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานตรัง มีบริการสายการบิน 2 
สายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ท าการบินวันละ 3 เที่ยวบิน และสายการบินAir Asiaให้บริการ
วันละ 2 เที่ยวบิน ในเส้นทาง ตรัง-ดอนเมือง ทุกวัน 

   5.3) การคมนาคมทางน้ า 
   5.3.1) จังหวัดตรังมีท่าเรือพาณิชย์ จ านวน 5 ท่า คือ 

  5.3.1.1) ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ที่ตั้ง
บริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์/เรือล าเลียง
สินค้า 

  5.3.1.2) ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบเรือ
ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ท่าเทียบ
เรือสินค้าประเภทเทกอง /เรือล าเลียงสินค้า 

  5.3.1.3) ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 
ตันกรอสที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง/ 
เรือล าเลียงสินค้าขนาด 1,500 ตันกรอส 

  5.3.1.4) ท่าเทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ตั้งบริเวณ
แม่น้ าตรัง ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ / เรือล าเลียงสินค้า ขนาด 
1,500-2,500 ตันกรอส 

  5.3.1.5) ท่าเทียบเรือนาเกลือ กว้าง 29.00 เมตร ยาว 185 
เมตร ที่ตั้ง บริเวณแม่น้ าตรัง หมู่ที่ 2 ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งทางทะเลในพ้ืนที่
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โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) โครงการร่วมมือ
เศรษฐกิจอนุทวีป ระหว่าง บังคลาเทศ - อินเดีย - พม่า – ศรีลังกา - ไทย 

  5.3.2) จังหวัดตรังมีท่าเรือท่องเที่ยวจ านวน 4 ท่า คือ 
  5.3.2.1) ท่าเทียบเรือปากเมง ที่ตั้งบริเวณอุทยานแห่งชาติหาด 

เจ้าไหม ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
  5.3.2.2) ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู ที่ตั้งบริเวณบ้านควนตุ้งกู อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง เป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน  
วิ่งระหว่างท่าเรือควนตุ้งกูกับเกาะมุกด์ 

  5.3.2.3) ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน ที่ตั้งบริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลบ่อ
หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือโดยสารขนาด
ใหญ ่

  5.3.2.4) ท่าเทียบเรือเกาะสุกร ที่ตั้ง บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นเรือโดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน -
ท่าเรือประมงเข้า-ออก มีจ านวน 34 ท่า/แพปลา 

 
 1.1.9 การเกษตรและปศุสัตว์ที่ส าคัญ 

1) การเกษตร 
  1.1) พื้นที่ท าการเกษตรจังหวัดตรัง ในปี 2558 จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ทั้งหมด 

จ านวน 3,088,399.375 ไร่เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 1,659,188 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.72 
ของพ้ืนที่ครัวเรือนประชากรทั้งหมด จ านวน 173,764 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 
97,434 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.07 โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากท่ีสุด คือ ห้วยยอด 
รองลงมาคือ วังวิเศษ ปะเหลียน และอ าเภอเมืองตรัง ตามล าดับ 
 

ตารางที ่3 ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของจังหวัดโดยแยกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
พื้นที่ท าการเกษตร 

(ไร่) 
ครัวเรือนทั้งหมด 

(ครัวเรือน) ครัวเรือนเกษตรกร(ครัวเรือน) 
1 เมืองตรัง 221,771 37,735 16,869 
2 กันตัง 172,227 23,491 12,109 
3 ย่านตาขาว 165,555 24,060 10,608 
4 ปะเหลียน 240,154 17,980 11,334 
5 สิเกา 142,873 14,096 5,836 
6 ห้วยยอด 261,787 23,225 15,087 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของจังหวัดโดยแยกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
พื้นที่ท าการเกษตร 

(ไร่) 
ครัวเรือนทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 
ครัวเรือนเกษตรกร(ครัวเรือน) 

7 วังวิเศษ 241,063 9,738 7,415 
8 นาโยง 93,955 13,047 7,104 
9 รัษฎา 71,333 6,416 5,229 

10 หาดส าราญ 48,470 3,976 3,090 
รวม 1,659,188 173,764 94,683 

 
   1.2) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  มูลค่าการผลิตส่วนใหญ่
ของสาขาเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ ามัน  

 ข้อมูลยางพาราจังหวัดตรัง ในปี 2558 สรุปดังนี้ 
 จ านวนครัวเรือนปลูกยางพารา จ านวน 67,427 ครัวเรือน 
 พ้ืนที่ปลูกยางพารา   จ านวน 1,560,507 ไร่  
 เนื้อท่ีให้เก็บเก่ียว    จ านวน 1,233,396 ไร่  
 ผลผลิตยางพารา   จ านวน 319,563 ตัน  
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลยางพาราของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่ปลูก   

 (ไร่) 
เนื้อที่ให้เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต  
(ตัน) 

1 เมืองตรัง 8,756 166,569 130,740 35,038 
2 กันตัง 7,937 143,295 129,199 33,721 
3 ย่านตาขาว 7,952 149,505 99,291 26,908 
4 ปะเหลียน 10,292 281,709 231,672 58,613 
5 สิเกา 4,403 188,269 121,599 32,589 
6 ห้วยยอด 10,711 215,509 189,817 49,163 
7 วังวิเศษ 6,507 209,201 159,074 41,996 
8 นาโยง 4,889 80,574 66,108 15,800 
9 รัษฎา 3,746 81,989 68,737 17,116 

10 หาดส าราญ 2,234 43,887 37,159 8,621 
รวม 67,427 1,560,507       

67,427 
1,233,396 319,563 
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   1.3) ปาล์มน้ ามันมีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนักแต่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงข้อมูล
ปาล์มน้ ามันจังหวัดตรัง ในปี 2558 สรุปดังนี้ 

 จ านวนครัวเรือนปลูกปาล์มน้ ามัน  จ านวน    7,960 ครัวเรือน 
 พ้ืนที่ปลูกยางพารา   จ านวน 165,225 ไร่  
 เนื้อท่ีให้เก็บเก่ียว    จ านวน 134,771 ไร่  
 ผลผลิตยางพารา   จ านวน 331,207 ตัน  
 
ตารางที ่5 ข้อมูลปาล์มน้ ามันของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อท่ีปลูก   

(ไร่) 
เนื้อท่ีให้เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต       
(ตัน) 

1 เมืองตรัง 700 11,529 8,594 27,870 
2 กันตัง 1,202 21,287 16,750 56,180 
3 ย่านตาขาว 605 7,520 4,932 16,246 
4 ปะเหลียน 528 9,907 7,930 26,336 
5 สิเกา 1,415 44,074 39,713 13,780 
6 ห้วยยอด 1,119 18,230 16,350 54,936 
7 วังวิเศษ 1,347 35,358 29,730 100,785 
8 นาโยง 177 2,326 2,081 7,057 
9 รัษฎา 222 9,359 5,473 17,968 

10 หาดส าราญ 645 5,635 3,218 10,050 
รวม 7,960 165,225 134,771 331,207 

   1.4) พืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญรองลงมา ได้แก่ ไม้ผล เงาะ ทุเรียน มังคุด 
และลองกอง ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นสวนหลังบ้าน และมีแนวโน้มลดลงเพราะมีราคาไม่
แน่นอน พ้ืนที่ปลูกกระจายในทุกอ าเภอ ส าหรับข้าว ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกหลักใน 3 อ าเภอ คือ ห้วยยอด 
นาโยง และอ าเภอเมือง มีแนวโน้มลดลงเพราะถูกทดแทนโดยพืชเศรษฐกิจอ่ืนโดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน 
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ตารางที ่6 ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดตรังประจ าปี 2558 

ที ่ พืช 
เกษตรกร พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม มูลค่าผลผลิต 

( ครัวเรือน ) ( ไร่ ) ( ไร่ ) (ตัน) (ล้านบาท) 

1 ยางพารา 6,742 1,560,507 1,233,396 319,563 12,782 
2 ปาล์มน้ ามัน 7,980 165,225 134,771 331,207 1,432 
3 เงาะ 3,424 3,293 2,906 2,369 33 
4 ทุเรียน 2,325 2,784 2,321 2,101 104 
5 มังคุด 3,388 4,641 3,375 1,524 17 
6 ลองกอง 5,106 6,433 5,256 3,018 45 
7 ข้าว 3593 12,170 12138 4910 243 
 

 

ตารางที ่7 ข้อมูลพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ชนิด/ชื่อพืช 
จ านวน 

ครัวเรือน 
พื้นที่ปลูก  

(ไร)่ 

พื้นที่ให้ผล
ผลิต 
(ไร)่ 

ผลผลิตรวม  
(ตัน) 

มูลค่า
ผลผลิต 

(ล้านบาท) 
1. ไม้ผล 14,243 17,151 13,860 9,012.89 982.63 
     เงาะ 3,424 3,293 2,906 2,369.89 816 
     ทุเรียน 2,325 2,784 2,321 2,101 104.42 
     มังคุด 3,388 4,641 3,375 1,524 16.94 
     ลองกอง 5,106 6,433 5,258 3,018 45.27 
2. ข้าวนาปี 3,593 12,170 12,138 4,910 243 
 

  2) การประมง  
  จังหวัดตรังมีแนวชายฝั่งประมาณ 119 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ
อ าเภอสิเกา อ าเภอกันตัง อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอปะเหลียน ทรัพยากรประมงถือว่ามี
ความส าคัญกับประชาชนในจังหวัด   เพราะการประมงเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมห้องเย็น โรงงานปลาป่น โรงงานน้ าแข็ง โรงงานปลากระป๋อง  
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ตารางที ่8 จ านวนครัวเรือนที่ท าการประมง ปี 2558 

ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนครัวเรือน 

1 ปะเหลียน 246 

2 กันตัง 487 

3 หาดส าราญ 86 

4 สิเกา 298 

5 ย่านตาขาว 411 

6 ห้วยยอด 1,701 

7 รัษฎา 440 

8 เมืองตรัง 1,292 

9 นาโยง 451 

10 วังวิเศษ 756 

 รวม 6,168 

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดชายทะเลฝั่งทะเลอันดามันที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ชายเลน มี
เกาะแก่ง จ านวนมาก ท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ ามีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีการประกอบการประมง
ทะเล ในรูปแบบประมงพ้ืนบ้าน และพาณิชย์  

   2.1) การท าการประมงแบบพ้ืนบ้าน มีครัวเรือนชาวประมงพ้ืนบ้าน ในเขต
พ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสิเกา อ าเภอกันตัง อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอ
ปะเหลียน ที่มีอาชีพท าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง (ระยะ 3 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง) ที่มีใบทะเบียน
และใบอนุญาตใช้เรือประมง ขนาดต่ ากว่า 10 ตันกรอส จ านวน 1,233 ล า มีการใช้เครื่องมือประมง
พ้ืนบ้านตามฤดูกาลที่เหมาะสมและแต่ละครัวเรือนมีเครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด เช่น อวนลอย
กุ้ง/ปลา อวนปู ลอบหมึก ไซ เบ็ด โพงพาง โป๊ะน้ าตื้น คราดหอย ท าการประมงตั้งแต่บริเวณชายฝั่ง
และห่างฝั่งออกไปไม่เกิน 10 กิโลเมตร ตามศักยภาพของความยาวเรือประมงท่ีใช้ท าการประมงเป็น
หลัก มีรายได้เฉลี่ยวันละ 2,000 บาท โดยมีการเวลาออกท าการประมงได้ประมาณปีละ 9 เดือน 
(ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) เฉลี่ยเดือน
ละไม่เกิน 25 วัน ทั้งนี้โดยปกติในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็นช่วงมรสุมชาวประมงเรือเล็กไม่
สามารถออกท าการประมง ประกอบกับ ณ ปัจจุบันกรมประมงยังไม่มีเงื่อนไขข้อก าหนดในการออก
ใบอนุญาตท าการประมงส าหรับประมงพ้ืนบ้าน 

  2.2) การท าการประมงเชิงพาณิชย์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอกันตัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ปากแม่น้ าเส้นทางการเดินเรือทุกชนิด มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้เป็น
แหล่งชุมชนที่ประกอบอาชีพท าการประมงเชิงพาณิชย์ ทั้งที่เป็นคนดั้งเดิม และย้ายถิ่นเข้ามาท าการ
ประมง มีสิ่งอ านวยความสะดวก หรือธุรกิจต่อเนื่องกับการประมงเช่น ท่าเทียบเรือ ห้องเย็น แพปลา 
โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือประมงที่ใช้ เช่น อวนลาก อวนลอย อวนล้อมจับ อวนครอบปลากะตัก 
รวมทั้งมีเรือที่ออกไปท าการประมงต่างประเทศด้วย ทั้งนี้เรือประมงพาณิชย์ ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป 
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ที่มีใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ จ านวน 232 ล า ซึ่งทุกครั้งโดยเฉพาะเรือประมงพาณิชย์ที่มี
ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ต้องแจ้งเข้า–ออก ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมงจังหวัด
ตรัง (PIPO) เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา  
การท าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ก าหนด 
 
ตารางที่ 9 จ านวนเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559- 

30 มีนาคม 2560 

ล าดับ 
ที ่

พื้นที่
ด าเนิน
การ 

ชนิดเครื่องมือ 
ท าการประมง 

จ านวนเรือประมง (ล า)  
รวม ขนาด 10 < 

20  
ตันกรอส 

ขนาด 20      
< 60 

ตันกรอส 

ขนาด 60 
< 150  

ตันกรอส 

ขนาด 
150  

ตันกรอสขึ้น
ไป 

1 อ าเภอ
กันตัง 

อวนลากแผ่น
ตะเฆ่ 

- 73 90 1 164 

อวนล้อมจับ 9 3 7 2 21 
อวนล้อมจับ
ปลากะตัก 

- -  - - 1 

อวนครอบปลา
กะตัก 

- 9 1 - 10 

อวนลอย/อวน
จม/อวนล้อม
ติดตา 

1 1 - - 2 

อวนครอบหมึก 5 4 - - 9 
เบ็ดราว ยาว
ตั้งแต่ 100 
เมตรขึ้นไป 

1 5 - - 6 

เรือประกอบ
เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า  
(เรือปั่นไฟ) 

9 8 - - 17 

2 อ าเภอ
สิเกา 

อวนครอบปลา
กะตัก 

1 - - - 1 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) จ านวนเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559- 30 มีนาคม 2560 

รวม  28 103 98 3 232 

ล าดับ 
ที ่

พื้นที่
ด าเนินการ 

ชนิด
เครื่องมือ 
ท าการ
ประมง 

จ านวนเรือประมง (ล า)  
รวม ขนาด 10 < 

20  
ตันกรอส 

ขนาด 20 < 
60 

ตันกรอส 

ขนาด 60 < 
150  

ตันกรอส 

ขนาด 
150  

ตันกรอส
ขึ้นไป 

3 อ าเภอปะ
เหลียน 

อวนล้อม
จับ 

1 - - - 1 

4 อ าเภอหาด
ส าราญ 

อวนลอย/
อวนจม/
อวนล้อม
ติดตา 

1 - - - 1 

รวม  28 103 98 3 232 
 
  2.3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จังหวัดตรังมีเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าในปี 2559 จ านวน 6,374 ราย พ้ืนที่เลี้ยง 14,492.66 ไร่ ดังนี้ 
   - สัตว์น้ าจืด ส่วนมากจะเลี้ยงปลาในครัวเรือน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงปลากินพืช ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาบ้า จาระเม็ดน้ าจืด สวาย ไน  
ปลากินเนื้อ ได้แก่ ปลาดุก ปลาหมอ ปลากดเหลือง และกบนา เกษตรกรจ านวน 5,337 ราย 
9,016 บ่อ พ้ืนที่เลี้ยง 8,096.08 ไร่มีปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 3,798.70 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 227 ล้านบาท 

   - ปลาน้ ากร่อย ได้แก่ ปลากะพงขาว, ปลากะรัง (เก๋า), ปลาช่อน
ทะเล เกษตรกรจ านวน 517 ราย 3,130 กระชัง พื้นที่เลี้ยง 23 ไร่  มีปริมาณการเพาะเลี้ยงปลาน้ า
กร่อยในปี 2558 จ านวน 809 ตัน คิดเป็นมูลค่า 809 ตัน   

   - กุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาว และกุ้งกุลาด า เกษตรกร จ านวน 520 
ราย 2,069 บ่อ พ้ืนที่เลี้ยง 8,703.02 ไร่มีปริมาณการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในปี 2558 จ านวน 12,095 
ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,092 ล้านบาท 

  2.4) ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ปี 2557 มีปริมาณการผลิต จ านวน 
160,348,381.52 ก.ก. มูลค่าการผลิต 2,862,291,527.50 บาท 
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ตารางที ่10 ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ปี 2557 

รายการ ปริมาณ (กก.) มูลค่าการผลิต (บาท) 
มูลค่าการผลิตรวม 160,348,381.52 2,862,291,527.5

0 
การประมงทะเล   
 การประมงทะเลพาณิชย์ (น้ าลึก) 102,748,542.4 618,791,877.8 
 การประมงทะเลพื้นบ้าน (ชายฝั่ง) 6,819,224.6 257,593,637.5 

การประมงชายฝั่ง   
 การท าฟาร์มเลี้ยงปลาน้ ากร่อย 809,378.19 53,870,829.18 
 การท าฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 36,842,322.96 1,502,429,456 
 การท าฟาร์มเลี้ยงหอย 836,589.36 5,556,083.78 

การประมงน้ าจืด   
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 3,798,681.8 71,709,301.14 
 การจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 8,493,642.21 351,264,271.7 

การเพาะพันธุ์/อนุบาล   
 การเพาะพันธุ์/อนุบาลกุ้งทะเล 24,098,557.69 

(ตัว) 
1,076,070.4 

 
  3) การปศุสัตว์  
  สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดตรังได้แก่ สุกรไก่เนื้อและโคการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกร
ส่วนใหญ่ นิยมเลี้ยงแบบผสมผสานกับการท าสวนยางพารา การท าสวนปาล์ม โดยมีการเลี้ยงปศุสัตว์
หลายชนิด เพ่ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยใช้พ้ืนที่และเวลาที่เสร็จภารกิจหลัก ไปเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเป็น
รายได้เสริมของครอบครัว ชนิดของปศุสัตว์ที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบัน คือ โคพ้ืนเมือง สุกร 
ไก่เนื้อ เป็ดเทศ แพะ และไก่ไข่ ตามล าดับ 

  3.1) โคเนื้อมีการเลี้ยงกันทุกอ าเภอโดยเลี้ยงมากในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง
ตรัง และอ าเภอห้วยยอดการส่งเสริมสามารถท าได้ทุกอ าเภอ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรยังไม่สามารถ
ผลิตโคเนื้อได้เพียงพอต่อการบริโภคอีกท้ัง มีแหล่งอาหารสัตว์ที่สามารถเลี้ยงโคเนื้อได้เป็นอย่างดีเฉลี่ย
มีการเลี้ยง 4-5 ตัว/ครัวเรือน  

  3.2) สุกรมีการเลี้ยงกันมากในเขตอ าเภอห้วยยอดและอ าเภอย่านตาขาว
ส าหรับพื้นที่อ่ืนก็สามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุกรได้เช่นกันเนื่องจากจังหวัดตรังมีการบริโภคเนื้อสุกร
มากปัจจุบันยังต้องน าเข้าจากจังหวัดใกล้เคียงอีกเป็นจ านวนมากเพ่ือแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าด้วยการท า
หมูย่าง  

  3.3) แพะมีการเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่ที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม
คือ อ าเภอปะเหลียน ปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น การส่งเสริมสามารถท าได้หลายพ้ืนที่ข้อควรค านึงควร
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ส่งเสริมในเขตพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงแพะอยู่แล้วเพราะจะท าให้สามารถพัฒนาให้เกิดตลาดซื้อ -ขายแพะ  
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 
  3.4) ไก่เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ รวม 3 ประเภท คือ 

   3.4.1)ไก่เนื้อเลี้ยงกันมากในเขตพ้ืนที่อ าเภอรัษฏา อ าเภอย่านตาขาว 
และอ าเภอห้วยยอด ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัดโดยมีบริษัทใหญ่ ๆ  ให้การ
สนับสนุนด้านเงินทุนในลักษณะการประกันราคาผลผลิตสามารถส่งเสริมให้มีการเลี้ยงได้หลายพ้ืนที่
ปัจจุบันมีฟาร์มไก่เนื้อที่เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มจ านวน 50 ฟาร์ม 

   3.4.2) ไก่ไข่เลี้ยงกันมากในเขตอ าเภอปะเหลียน และอ าเภอ
ย่านตาขาว ปัจจุบันการผลิตไก่ไข่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัดสามารถส่งเสริมให้มีการ
เลี้ยงได้หลายพื้นท่ี 

   3.4.3) ไก่พ้ืนเมืองมีการเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือนโดยมีการเลี้ยงกัน
มากในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอห้วยยอด ส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือการบริโภค
ภายในครัวเรือนที่เหลือจึงจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม การส่งเสริมสามารถท าได้ในหลายพ้ืนที่เนื่องจาก
ยังไม่มีผู้ เลี้ยงรายใหญ่ และมีความต้องการบริโภคไก่พ้ืนเมืองเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้  เกษตรกร
จ าเป็นต้องมีการปรับระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ิมมากข้ึน 
  

ตารางที่ 11 สถิติจ านวนปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

ที ่ อ าเภอ 
ผลผลิตที่ได้จากปศุสัตว์ (ตัว) 

โคเนื้อ 
สุกรแม่
พันธุ์ 

สุกรขุน ไก่เนื้อ ไก่ไข ่
ไก่

พื้นเมือง 
1 เมืองตรัง 4,978 5,160 2,743 343,740 8,641,740 4,487 
2 กันตัง 763 18,000 791 229,780 10,637,925 1,531 
3 ย่านตาขาว 1,127 13,920 2,373 547,760 22,252,864 1,897 
4 ปะเหลียน 1,302 60 749 67,005 97,121,025 3,002 
5 สิเกา 3,152 2,160 152 151,100 1,624,159 2,713 
6 ห้วยยอด 948 45,860 5,298 872,295 229,950 1,288 
7 วังวิเศษ 956 5,860 36 64,500 0 1,386 
8 นาโยง 1,362 1,380 1,594 1,170 32,576 2,044 
9 รัษฏา 1,844 10,640 1,642 3,044,515 10,369,103 2,149 

10 หาดส าราญ 1,868 0 0 100 0 999 
  รวม 18,300 103,040 15,377 5,321,965 150,909,341 21,498 
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ตารางที่ 12 สถิติมูลค่าที่ได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2558 

อ าเภอ 
มูลค่าที่ได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ (บาท) 

โคเนื้อ 
(ล้านบาท) 

สุกรแม่พันธุ์
(ล้านบาท) 

สุกรขุน
(ล้านบาท) 

ไก่เนื้อ 
(ล้านบาท) 

ไก่ไข่(ล้าน
บาท) 

ไก่พ้ืนเมือง
(ล้านบาท) 

เมืองตรัง 99.568 6.192 15.599 22.825 24.456 0.807 
กันตัง 15.264 21.600 4.498 15.257 30.105 0.275 
ย่านตาขาว 22.536 16.704 13.497 36.372 62.975 0.341 
ปะเหลียน 26.040 72.000 4.262 4.449 274.852 0.540 
สิเกา 63.040 2.592 0.866 10.033 4.596 0.488 
ห้วยยอด 18.960 55.032 30.135 57.922 0.650 0.231 
วังวิเศษ 19.128 7.032 0.204 4.282 0 0.249 
นาโยง 27.240 1.656 9.064 77.690 .092 0.368 
รัษฏา 36.872 12.768 9.337 202,161 29.344 0.386 
หาดส าราญ 37.360 0 0 0.0066 0 0.179 

รวม 366.000 123.648 87.466 353.389 427.073 3.869 
 

  4) ข้อมูลวิสากิจชุมชน จังหวัดตรังวิสาหกิจชุมชน จ านวน 511 แห่ง มี สมาชิก
9,380 ราย 

 

ตารางที่ 13 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจ าแนกตามพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

อ าเภอ 
วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

จ านวน (แห่ง) สมาชิก (ราย) จ านวน (แห่ง) สมาชิก (ราย) 
1 กันตัง 61 935 - - 
2 นาโยง 35 585 - - 
3 ปะเหลียน 54 814 - - 
4 เมืองตรัง 81 1,321 1 4 
5 ย่านตาขาว 39 1,223 - - 
6 รัษฎา 26 615 - - 
7 วังวิเศษ 90 1,135 - - 
8 สิเกา 57 1,632 4 54 
9 ห้วยยอด 54 683 - - 

10 หาดส าราญ 15 446 - - 
 รวมทั้งหมด 511 9,380 5 58 
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5) ข้อมูลสหกรณ์ ปัจจุบันจังหวัดตรังมีสหกรณ์ จ านวน  77 สหกรณ์  มีสมาชิกรวม  85,001 คน  
 

ตารางที่ 14 สหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

ประเภทสหกรณ์ แห่ง จ านวนสมาชิก 
(คน) 

ทุนเรือนหุ้น  
(ล้านบาท) 

ทุนด าเนินงาน  
(ล้านบาท) 

สหกรณ์ภาคการเกษตร     
สหกรณ์การเกษตร 57 65,616 1,185.630 5,892.154 
สหกรณ์ประมง 1 66 1.134 1.186 
สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร 

    

สหกรณ์ออมทรัพย์ 10 16,183 5,402.425 14,504.985 
สหกรณ์บริการ 9 3,136 40.467 90.458 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - หยุดด าเนินกิจการ 

รวม 77 85,001 6,629.656 20,534.126 
 

ตารางที่ 15 สถานะกลุ่มเกษตรกร (จ านวนกลุ่มเกษตรกรแต่ละประเภท) 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร แห่ง จ านวนสมาชิก ทุนเรือนหุ้น 
(ล้านบาท) 

ทุนด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 

กลุ่มเกษตรกรท าสวน 9 2,125 7.210 48.341 
รวม 9 2,125 7.210 48.341 

 
 

  6) อุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม  ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดตรังมีโรงงานขึ้นทะเบียน

อุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 625 โรงงาน  
 

ตารางที่ 16 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและจ านวนแรงงาน ชาย-หญิง 

โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน (บาท) 
คนงาน รวม 

ชาย หญิง 
โรงงานขนาดเล็ก 489 2,160,299,720.99 2,480 896 3,336 
โรงงานขนาดกลาง 111 3,615,384,724.00 4,175 3,935 8,110 
โรงงานขนาดใหญ่ 25 6,284,881,928 2,488 5,905 8,393 

รวม 625 12,049,566,372.99 9,143 10,736 19,879 
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หมายเหตุ  :   เกณฑ์ในการแบ่งขนาดโรงงานโรงงานขนาดเล็กมีเงินลงทุน น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
  /โรงงานขนาดกลาง มีเงินลงทุน ตั้งแต่ 10  ล้านบาท  ถึง  100  ล้านบาท/โรงงาน
  ขนาดใหญ่มีเงินลงทุน มากกว่า 100 ล้านบาท 

 
ตารางที่ 17 จ านวนโรงงานจ าแนกตามรายอ าเภอปี 2558 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ 
จ านวน
โรงงาน 

เงินทุน(บาท) 
คนงาน 

รวม (คน) 
ชาย(คน) 

หญิง 
(คน) 

1. เมืองตรัง 258 6,825,362,506 3,117 6,268 9,385 
2. กันตัง 74 91,142,663 1,687 2,188 3,875 
3. ย่านตาขาว 51 679,156,209 970 340 1,310 
4. ปะเหลียน 40 327,895,057 382 305 687 
5. สิเกา 36 2,011,432,195 848 492 1,340 
6. ห้วยยอด 91 1,607,438,875.99 1,461 684 2,145 
7. วังวิเศษ 33 228,818,318 204 192 396 
8. นาโยง 21 144,183,500 264 168 432 
9. รัษฎา 19 137,489,875 200 93 293 

10. หาดส าราญ 2 7,577,174 10 6 16 
รวม 625 12,060,496,373 9,143 10,736 19,879 

 อุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญจังหวัดตรังมีผลผลิตด้านเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน และสัตว์น้ าทะเล ดังนั้น อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดจึงเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผลผลิตด้านการเกษตรเหล่านี้ และเป็นอุตสาหกรรมข้ันต้นที่กรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยาก ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นอุตสาหกรรมส่งออกท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจ านวนมาก 
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ตารางที่ 18 ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิต และจ านวนคนงานของ    
      อุตสาหกรรม ที่ส าคัญของจังหวัดตรังปี 2558 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน (บาท) คนงาน 
(คน) 

ก าลังการผลิต 

รวม 165   5,187518,303 12,080   
1. อุตสาหกรรม
ยางพารา 

     

-ยางแผ่นดิบ/
ยางผึ่งแห้ง/ยาง
แผ่นรมควัน 

68 394,112,362 1,495 226,210 ตัน/ปี 

- น้ ายางข้น/
ยางแท่ง/ยางส
กิมเครฟ 

13 1,149,970,000 2,232 548,610 ตัน/ปี 

- ยางผสม 
(Compound 
Rubber) 

3 748,005,500 408 181,000 ตัน/ปี 

2. อุตสาหกรรมไม้
ยางพารา 

     

- แปรรูปไม้
ยางพารา/อัด
น้ ายาและ
อบแห้ง 

44 1,109,153,625 2,966 1,639,036 ลบ.ม./ป ี

- ผลิต
เฟอร์นิเจอร์/
ชิ้นส่วน 

3 72,000,000 280 - ตู้ โต๊ะ เตียง  

เฟอร์นิเจอร์     20,000 
- ชิ้นส่วน
เฟอร์นิเจอร์  

442,000 

ชุด/ปี 
 

ชิ้น/ปี 
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ตารางที่ 18 (ต่อ)ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน ก าลังการผลิต และจ านวนคนงานของ
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดตรังปี 2558 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน (บาท) คนงาน 
(คน) 

ก าลังการผลิต 

- ของเล่นเด็ก
จาก            
ไม้ยางพารา 

1 131,320,000 201 1,060,000 ชุด/ปี 

- ชิ้นส่วนของ
เล่นเด็กจาก    
ไม้ยางพารา 

5 24,057,500 208 12,560,000 ชิ้น/ปี 

- ผลิตไม้วีเนียร์ 2 111,036,000 106 1,258,722 ลบ.ม./ป ี

3. อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร
ทะเล 

  
 

   

- อาหาร
กระป๋อง 

2 734,000,000 1,050 144,000,000 กระป๋อง/ปี 

- แปรรูปอาหาร
ทะเล 

12 1,062,940,000 2,492 18,543 ตัน/ปี 

- ปลาป่น 6 104,117,165 409 25,537 ตัน/ปี 

4. อุตสาหกรรม
ปาล์มน้ ามัน 

     

- สกัดน้ ามันปาล์ม 
(แบบนึ่ง) 

4 612,026,181 280 180 ตัน/ชม. 

- สกัดน้ ามัน
ปาล์ม (แบบย่าง) 

1 40,000,000 9 5,000 ตัน/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 

ตารางที่ 19 จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

ล าดับ 
ที ่

ประกอบกิจการ จ านวน เงินทุน 
คนงาน (คน) รวม

(คน) ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว 

1 7,330,000 4 1 5 

2 ขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือ
ดิน 

69 268,882,000 134 - 134 

3 ย่อยหิน 5     
3 ดูดทราย 25 17,506,000 71 - 71 
4 ฆ่าและช าแหละสัตว์ 1 645,000 8 - 8 
5 ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 7 1,062,520,000 343 2,531 2,874 
6 ท าลูกชิ้นจากเนื้อปลา 4 6,420,000 24 52 76 
7 ท าผลิตภัณฑ์โลหะ  1 290,000 2 - 2 
8 สกัดน้ ามันปาล์ม 4 612,026,181 218 62 280 
9 ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย 2 67,927,470 10 1 11 

10 สีข้าว 24 3,066,200 26 12 38 
11 ท าเส้นหมี่เหลือ 1 2,850,000 3 - 3 
12 ท าขนมเค้ก 6 9,419,200 12 39 51 
13 ท าขนมแห้ง 9 5,055,000 24 32 56 
14 ท าเส้นก๋วยเตี๋ยว 8 7,805,500 17 10 27 
15 คัว บด อบ การท ากาแฟผง 

เคลือบถั่ว 
1 180,000 4 - 4 

16 ท าไอศกรีมแท่ง 2 5,200,000 7 10 17 
17 ท าซีอ้ิว 7 3,659,300 30 28 58 
18 ท าน้ าแข็ง 19 132,922,062 46 105 151 
19 ผลิตน้ าแข็งหลอดเล็ก และหลอด

ใหญ่ 
1 3,450,000 2 1 3 

20 ผลิตอาหารสัตว์ 6 67,090,000 30 9 39 
21 ท าปลาป่น 6 104,117,165 271 138 409 
22 แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ ายา อบ

ไม้ 
10 614,800,000 1,033 640 1,673 
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ตารางที่ 19 (ต่อ)จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

ล าดับ 
ที ่

ประกอบกิจการ จ านวน เงินทุน 
คนงาน (คน) รวม

(คน) ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

23 แปรรูปไม้ยางพารา 6 42,227,625 99 42 141 
24 ท าวงกบ ประตู ขอบประตู ฯ 2 1,905,000 4 - 4 
25 ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์

กลาส 
1 950,000 4 - 4 

26 ตัด ซอย แปรรูปไม้ 12 167,133,000 153 174 327 
27 ท าเครื่องเรือน วงกบ ประตู 

หน้าต่าง 
17 39,757,900 100 17 117 

28 แปรรูปไม้ยางพารา เพ่ือท าไม้
วีเนียร์ 

4 182,936,000 152 59 211 

29 อัด อบน้ ายา แปรรูปไม้
ยางพารา 

2 12,200,000 52 15 67 

30 แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่
ปลูกขึ้นฯ 

16 300,986,000 522 279 801 

31 ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 6 256,274,000 45 9 54 
32 ท าลังและเครื่องเรือนจากไม้ 2 336,500 22 - 22 
33 ท าเครื่องเรือนจากไม้ 7 63,090,219 170 256 426 
34 อัดเศษกระดาษ อัดเศษเหล็ก 3 7,560,000 12 4 16 
35 ผลิตไบโอดีเซล 1 160,000,000 33 - 33 
36 พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 7 40,166,500 27 6 33 
37 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2 5,495,000 3 - 3 
38 ท าน้ าหอม 1 2,200,000 4 - 4 
39 ท าแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 55,150,000 20 13 33 
40 ท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1 350,000 4 - 4 
41 ซ่อมปะยางรถยนต์ 7 4,232,200 23 - 23 
42 ปะยางรถยนต์ 9 147,440,900 24 1 25 
43 ผลิตน้ ายางข้นสกิมเครฟสกิม

บล๊อค 
3 194,780,000 38 23 61 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

ล าดับ 
ที ่

ประกอบกิจการ จ านวน เงินทุน 
คนงาน (คน) รวม

(คน) ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

44 ผลิตน้ ายางข้น  ยางสกิม
เครฟ 

78 2,448,913,437 947 1,968 2,915 

45 อัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้น
เป็นแผ่น 

1 904,000 5 - 5 

46 ท าเตาดินเผา 3 2,120,000 13 - 13 
47 ท าเครื่องปั้นดินเผา 1 231,120 7 15 22 
48 ท าอิฐดินเผา 1 830,000 6 6 12 
49 ท าผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัด

แรง  
48 353,858,820 376 65 441 

50 หล่อหลอมโลหะ กลึงโลหะ 3 19,500,000 25 3 28 
51 ท ามีด พร้า เสียม 1 101,800 12 1 13 
52 ท าประตู เหล็กดัด โครง

หลังคาเหล็ก 
7 1,532,000 21 1 22 

53 ท าประตู หน้าต่างเหล็ก 4 101,056,200 37 1 38 
54 ผลิตกระป๋อง 3 98,305,000 44 66 110 
55 ท ามีดกรีดยาง 1 700,000 3 - 3 
56 ผลิตเครื่องใช้เล็ก ๆ จาก

โลหะ 
2 1,600,000 8 - 8 

57 ตัด พับ ม้วน กลึงโลหะ 1 2,622,000 7 - 7 
58 กลึง เชื่อมส่วนประกอบ

เครื่องยนต์ 
34 80,628,000 123 5 128 

59 ซ่อมเครื่องยนต์ 12 3,678,600 47 1 48 
60 ซ่อมเครื่องยนต์ 7 9,149,200 47 7 54 
61 ซ่อมเครื่องรีดยางและท ามีด

พร้า 
1 1,470,000 10 - 10 

62 ซ่อม ลับใบมีด ใบเลื่อยวง
เดือน 

1 130,000 5 1 6 

63 ซ่อมแซม ดัดแปลง 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

1 4,550,000 4 - 4 

64 ซ่อมรถแทรกเตอร์ 4 12,580,000 22 1 23 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

ล าดับ 
ที ่

ประกอบกิจการ จ านวน เงินทุน 
คนงาน (คน) รวม

(คน) ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

65 ต่อและซ่อมแซมเรือในอู่ต่อ
เรือ 

5 26,321,000 43 10  53 

66 กลึงโลหะ  4 1,395,000 14 - 14 
67 ท าท่อไอเสียรถยนต์ 2 6,010,000 3 - 3 
68 ซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 2,252,400 5 - 5 
69 ผลิตชิ้นส่วนของเล่นเด็ก 4 12,757,500 37 - 37 
70 ผลิตพลังงานไฟฟ้า 2 81,217,733 8 - 8 
71 แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม 10 49,104,000 62 12 74 
72 ท าห้องเย็นเก็บรักษา

เนื้อสัตว์ 
4 971,450,000 713 3,905 4,618 

73 ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์ 36 566,851,000 179 12 191 
74 เคาะ พ่นสีรถยนต์ 3 1,700,000 16 1 17 
75 ล้าง อัดฉีดรถยนต์ 2 1,787,000 7 - 7 
76 บ าบัดน้ าเสียรวม 1 36,000,000 6 - 6 

ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ประกอบด้วย 
 1) สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่  

 1.1) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยาง เป็นหลัก เช่น ยางแผ่นดิบ/ยางผึ่ง
แห้ง/ยางแผ่นรมควัน รองลงมา ได้แก่ น้ ายางข้น และยางสกิมเครฟ/ยางสกิมบล็อก/ยางผสมตามล าดับ
ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 104 โรงงาน เงินลงทุน 2,848.115 ล้านบาท คนงาน 4,282 คน 

 1.2) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การผลิตแปรรูปอาหารเป็นหลัก เช่น อาหาร
กระป๋องรองลงมา ได้แก่ น้ ามันปาล์ม และแปรรูปอาหารทะเล ปลา/ปลาหมึก/กุ้ง/ และปลาป่น ตามล าดับ 
ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 88 โรงงาน เงินลงทุน 2,275.627 ล้านบาท คนงาน 4,293 คน   

 1.3) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย การผลิตแปรรูปไม้ เป็น
หลัก เช่น แปรรูปไม้ยางพารา/อัดน้ ายาและอบแห้ง รองลงมา ได้แก่ เครื่องเรือนจากไม้/เฟอร์นิเจอร์
ไม้ และของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 59 โรงงาน เงินลงทุน 
1,007.323 ล้านบาทคนงาน 1,864 คน 
 2) ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด    

ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2558 เปรียบเทียบกับ
ช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่ามีอัตราการขยายตัวของจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่
เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 0.151 จ านวนเงินลงทุนลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.774 และอัตราการจ้างงาน
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ลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.017 โดยรายละเอียดความเคลื่อนไหวของภาวการณ์ลงทุนดังกล่าวข้างต้น 
สามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเภทอุตสาหกรรม  ได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 20 จ านวนโรงงานเงินลงทุน และคนงาน ปี 2558 

ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต 
ประกอบกิจการโรงงาน 

จ านวน
โรงงาน 
(โรงงาน) 

เงินลงทุน 
 (ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

- ท ายางแผ่นผึ่งแห้งและยางแผ่นรมควัน 1 5.880 8 

- แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกข้ึนโดยเฉพาะและไม้
ที่ ปลูกข้ึน 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือจ าหน่าย 

1 2.740 30 

- ขุดหรือลอกกรวด ทรายหรือดิน ส าหรับใช้ในก่อสร้าง 1 5.750 2 

รวม 3 14.37 40 

  
 1.1.10 การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
  1) แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

 ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเริ่มเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น  เนื่องจากมีชื่อเสียงที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนอย่างชัดเจนและมีอัตลักษณ์
ของตัวเองในด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม  ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ไม่
เปลี่ยนแปลงการให้บริการยังเป็นการบริการแบบเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งได้มีการปรับปรุงทั้งทางด้าน
ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่คอยให้บริการ การประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความพร้อมสูงสุด 
   1.1.1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และ
แหล่งมรดก 

    1.1.1.1) ยางพาราต้นแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณริมถนนก่อน
เข้าสู่อ าเภอกันตังเป็นต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯเจ้าเมืองตรังได้น ามาปลูกไว้เพ่ือบุกเบิกอาชีพ
สวนยางพาราของชาวตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2442 

    1.1.1.2) พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเป็นที่ตั้ ง
ของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ คือ “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักของอดีตเจ้าเมืองตรังพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี บุคคลส าคัญที่ได้สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก เช่น การ
คมนาคมเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครอง และเป็นผู้น าต้นยางต้นแรกมาปลูกในจังหวัด
ตรังจนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้เป็นเรือนไม้ 2 ชั้นมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของท่านอย่างครบถ้วน 
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    1.1.1.3) อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้  
ณ ระนอง) ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองตรัง ผู้ที่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคน 
จะแวะไปท าความเคารพอนุสาวรีย์ของท่านบริเวณนั้นแต่เดิมเป็นที่ตั้งพระต าหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับ
เสด็จฯพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น และ 
มีประชาชนไปพักผ่อนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น  
    1.1.1.4) สวนสาธารณะควนต าหนักจันทน์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองกันตัง มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ มีศาลา
พักผ่อนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลและอ าเภอกันตังได้กว้างไกล  

    1.1.1.5) สถานีรถไฟกันตังเป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟฝั่งอัน
ดามัน มีลักษณะแบบคลาสสิก ตัวอาคารเป็นเรือนไม้แบบปั้นหยา ภายในมีภาพเก่าแสดงการเสด็จ  
พระราชด าเนินมายังอ าเภอกันตัง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้ง
จัดแสดงอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการรถไฟในอดีต 

    1.1.1.6) พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทองประดิษฐานอยู่ที่ 
วัดภูเขาทอง ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรัง เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างในสมัยศรีวิชัย
มีลักษณะเด่นคือ พระเศียรทรงเทริด มโนราตามศิลปะของภาคใต้ โดยเชื่อกันว่า“เทริด” เป็น
เครื่องประดับท่ีศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูงกรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน 

    1.1.1.7) เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดตรังมีงานเทศกาลและ
งานประเพณีท่ีหลากหลาย เช่น  

    - งานพิธีวิวาห์ ใต้สมุทร ได้ รับการบันทึกเป็นสถิติ โลกของ 
Guinness World Record จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ เกาะกระดาน อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง มีคู่บ่าวสาวจ านวนมาก จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมขบวนแห่ขันหมากอันยิ่งใหญ่ไป
ยังสถานที่ถ่ายท าพิธีวิวาห์ จากนั้นคู่บ่าวสาวทุกคู่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ จะด าน้ าลง  
สู่ใต้ทะเลเพ่ือท าพิธีรดน้ าสังข์ พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล หลังจากนั้นจังหวัดจะจัดงานเลี้ยงแสดง
ความยินดีบริเวณชายทะเล พร้อมทั้งให้คู่บ่าวสาว ร่วมปลูกต้นไม้แห่งความรัก ณ สวนรวมพรรณไม้แห่ง
ความรัก สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ไว้เป็นที่ระลึกด้วย 

    - งานเทศกาลขนมเค้กจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม เค้กเมืองตรังเป็นที่
ขึ้นชื่อไปทั่วประเทศว่า เป็นเค้กท่ีอร่อย มีหลายแบบหลายรสให้เลือกซื้อ เป็นของฝากจากเมืองตรัง 

    - งานเทศกาลหมูย่างจัดขึ้นในเดือนกันยายน หมูย่างสูตรเมืองตรัง 
หนังกรอบ เนื้อหอมนุ่ม รสอร่อย จากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุง แล้วย่างทั้งตัวด้วยเตาย่างที่จัดท า
เป็นพิเศษ ใช้แกล้มกาแฟหรือขึ้นโต๊ะงานเลี้ยงต่าง ๆ  

   - งานเทศกาลกินเจจัดขึ้นเดือนตุลาคม เป็นประเพณีที่แปลกไม่
เหมือนจังหวัดใดที่มีเทศกาลกินเจ มีการอัญเชิญองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในร่างทรงออกเยี่ยมเยียน
โปรดสัตว์ไปตามอาคารบ้านเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชาไว้ต้อนรับ พร้อมทั้งแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหาร ด้วยการ
ใช้ศาสตราวุธทิ่มแทงตามร่างกาย ปืนป่ายบันไดมีด การลุยไฟ ลุยดงหนามฯลฯ โดยมิได้มีอาการ
เจ็บปวดหรืออันตรายแต่ประการใด 
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   - งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภาจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 
เพ่ือให้ประชาชนมีความส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์หอยตะเภาที่มีมากท่ีชายหาดปากเมง อ าเภอสิเกา 
แต่ก าลังจะสูญพันธุ์ไป 

   - งานเฉลิมพระชนมพรรษาและฉลองรัฐธรรมนูญประจ าปีจัดขึ้น
ระหว่าง วันที่ 5-15 ธันวาคมทุกปี รวบรวมวัฒนธรรม ประเพณีของดีจากทุกอ าเภอมาแสดงประกวด 
แข่งขัน พร้อมทั้งการออกร้านจ าหน่ายสินค้าของส่วนราชการและเอกชนในบริเวณงาน เป็นงานที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังและของภาคใต้ 

    - ประเพณีไหว้พระจันทร์ งานประเพณีไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง 
หรืองานประเพณีไหว้พระจันทร์ต าบลทุ่งยาวประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวทุ่งยาวซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสาย
จีนแต้จิ๋วถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปีในคืนวันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันเพ็ญเดือน
แปดตามปฏิทินของจีนชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ไว้หน้าบ้านเรือนของตนเองเรียง
รายสองข้างถนนรอบตลาดต าบลทุ่งยาวเป็นภาพที่สวยงามและมีมนต์เสน่ห์ยิ่งนักนอกจากนี้ชาวทุ่ง
ยาวส่วนหนึ่งจะแต่งกายด้วยชุดกี่เผ้าท าให้บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมแบบจีนมาก
ยิ่งขึ้น 

    - ประเพณีสารทเดือนสิบประเพณีวันสารทเดือนสิบหรือการ
ท าบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีการท าบุญให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยความเชื่อ
ของชาวพุทธที่เชื่อว่าในวันสารทเดือนสิบนี้ยมบาลจะปล่อยให้วิญญาณทั้งหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกที่
เรียกว่า "เปรต"นั้นขึ้นมารับส่วนบุญที่บรรดาญาติที่มีชีวิตอยู่ท าบุญอุทิศไปให้การท าบุญเดือนสิบใน
จังหวัดตรัง จะมี 2 ครั้ง คือ วันแรม 8 ค่ าเดือน 10 กับ วันแรม 15 ค่ าเดือน 10 

     - ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ งานประเพณี
ลากพระ งานชักพระเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ที่สืบ
ทอดมายาวนานแล้ว จะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วันหรือวันแรม 1 ค่ า เดือน 11  

     - ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบ
ทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษจึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์หมายถึง
ประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่จัดระหว่างวันที่ 12-14 เมษายนของทุกปี  

    1.1.2) แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
    1.1.2.1) กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีนาหมื่นศรีเป็นชื่อต าบลหนึ่งใน

อ าเภอนาโยงซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีตและในปัจจุบันนี้ก็ได้มี
การจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรีเพ่ือสืบสานการทอผ้าพ้ืนเมืองไม่ให้สูญหายไป 

    1.1.2.2) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลตรังตั้งอยู่บริเวณหาดราช
มงคลภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต าบลไม้ฝาด พิพิธภัณฑ์
ประกอบด้วยส่วนในสถานที่ จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ า โดยได้มีการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ าจ านวน 61 ตู้ เช่น 
ปลาการ์ตูนปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น และบ่อแสดงกลางแจ้ง
จัดแสดงทั้งสัตว์น้ าจืด และสัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ าขึ้นน้ าลงและทะเลลึกจากแหล่งต่างๆทั่วโลก 
นอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดงแมวน้ าแสนรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 
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    1.1.2 .3 ) สระกะพังสุรินทร์ เป็นแอ่งน้ าหรือหนองน้ าตาม
ธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 50 ไร่กะพังสุรินทร์ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทราราชา (นกยูง วิเศษกุล) 
อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะส าหรับนั่งพักผ่อนได้ 

    1.1.2.4) สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (ทุ่งน้ าผุดหรือ
เขาแปะช้อย) เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บนเนื้อที่กว่า 280 ไร่ ซึ่งเทศบาลนครตรังได้เนรมิตให้เป็นสวนสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกายและ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

    1.1.2.5) ทะเลสองห้อง อยู่ในพ้ืนที่ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด 
ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 27 กิโลเมตร มีสภาพเป็นแอ่งน้ าธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบมี
เนินเขาล้อมรอบ ตอนกลางมีเนินเขายื่นออกมาเกือบจะติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ าออกเป็น 2 ตอน 
เรียกว่า "ทะเลสองห้อง" มีทิวทัศน์สวยงาม น้ าใสสะอาด มีปลาน้ าจืดชุกชุมและปัจจุบันก าลังสร้าง
เป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติขึ้นในบริเวณทะเลสองห้องด้วย 
   1.1.3) หมู่เกาะ 
    1.1.3.1) เกาะสุกร เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอปะเหลียน เป็นเกาะ
ขนาดใหญ่อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 3 ก.ม. บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน มีอาชีพประมง  
ท าสวนยาง และเกษตรกรรมชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโมซึ่ง
รู้จักกันดีในจังหวัดตรัง และใกล้เคียงว่ามีรสหวานอร่อย 
    1.1.3.2) เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพ้ืนที่ 
25,000 ไร่  รอบ ๆ เกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่
ก าลังจะสูญพันธุ์แต่จะพบได้มากบริเวณเกาะแห่งนี้เกาะลิบงได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง โดยมีที่ท าการเขตฯ อยู่ในบริเวณแหลมจุโหย รอบ ๆ เกาะมีสถานที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง 
เช่น หาดตูบ แหลมจุโหยแหลมทวด แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็นต้น บริเวณแหลมจุโหยเป็นหาด
ทรายที่ในเวลาน้ าลดจะสามารถเดินทางไปถึงหาดตูบได้  ซึ่งมีนกทะเลและนกชายเลนจ านวนมาก 
ที่อพยพหนีหนาวมาอาศัยที่นี่โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เช่น นกกินเปี้ยว นกกวัก 
นกยางเขียวนกนางนวลแกลบเคราขาว นกหัวโตขาด า เกาะลิบงมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก
แบ่งเป็นหลายหมู่บ้านชาวบ้านยังคงด าเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ท าอาชีพประมง สวนยางพาราส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  
    1.1.3.3) เกาะมุก-ถ้ ามรกต นับเป็นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรัง
ลักษณะของเกาะทางด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเล
ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดี สามารถเดิน
เที่ยวรอบเกาะได้และทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมุกมีถ้ ามรกตหรือถ้ าทะเลซึ่งมีความงดงาม
ตระการตาอย่างมากจากปากทางเข้าถ้ าเป็นโพรงเล็ก ๆ การเข้าชมภายในถ้ าจะต้องว่ายน้ าลอยคอเข้า
ไประยะทาง 80 เมตรบริเวณปากทางเข้าถ้ าแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ าภายในถ้ าท าให้เห็นน้ า
เป็นสีเขียวมรกตดูแปลกตาและมหัศจรรย์เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างเมื่อพ้นปากถ้ า
ออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันสามารถลงเล่นน้ าได้ 
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    1.1.3.4) เกาะเหลาเหลียง เป็นเกาะขนาดเล็กมีลักษณะเป็นภูเขา
หินปูน มีหน้าผาสูงโดยรอบเหมาะส าหรับกีฬาปีนหน้าผามีหาดทรายขาวสะอาดและน้ าทะเลใส
บริสุทธิ์ รวมถึงแนวปะการังท่ีสวยงาม 
    1.1.3.5) เกาะกระดาน มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือน
แป้งและมีน้ าใสจนสามารถมองเห็นแนวปะการังซึ่งได้อย่างชัดเจนด้านหลังของเกาะกระดานมีอ่าวเล็ก ๆ 
ซึ่งมีคลื่นซัดสาดม้วนเข้าสู่ชายหาดเป็นระลอก ๆ เหมาะส าหรับการเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นอย่างมาก 
    1.1.3.6) เกาะเชือก เป็นจุดด าน้ าที่มีชื่อเสียงมากของทะเลตรังมี
ลักษณะที่โดดเด่นคือ เป็นจุดด าน้ าชมปะการังอ่อน แต่ด้วยกระแสน้ าที่แรงมาก การด าน้ าจึงต้อง
อาศัยการยึดเกาะเชือกหรือผูกเชือกโยงไว้    
   1.1.4) อ่าวและชายหาด 
    1.1.4.1) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อ าเภอ คืออ าเภอกันตังและอ าเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 
20 กิโลเมตรที่ท าการอุทยานอยู่ที่หาดฉางหลาง ต าบลไม้ฝาด แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วน
พ้ืนดินที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯ ได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาวหาดหยงหลิง หาด
สั้น หาดเจ้าไหม ถ้ าเจ้าไหม นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเกาะน้อยใหญ่อีกจ านวน 7 เกาะในทะเลตรังที่อยู่ใน
ความดูแลของอุทยานฯ ได้แก่เกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และเกาะเจ้า
ไหม นอกจากนั้นบริเวณอุทยานฯ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลจะท าการวิจัยหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่ง
คุณค่าทางนิเวศวิทยาของฝั่งทะเลอันดามัน 
    1.1.4.2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติที่
ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 22 
เกาะ อาทิ เกาะเภตราเกาะเขาใหญ่ เกาะลันตีเกาะลิดีเกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ เป็น
ต้น 
    1.1.4.3) หาดหยงหลิง–หาดสั้นเป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดง
สน สุดชายหาดเป็นเขาสูงมีเวิ้ง และโพรงถ้ าสามารถลอดออกไปสู่ริมทะเลที่มีโพรงถ้ า และโขดหิน
เหมือนป้อมโอบล้อมลานทรายไว้สวยงามมากเหมาะที่จะเล่นน้ าและพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณหาด
สามารถกางเต็นท์ได้ 
    1.1.4.4) หาดยาวหมู่ที่ 6 ต าบลเกาะลิบงเป็นหาดทรายยาวต่อ
จากโขดเขารูปกระโดงฉลามขึ้นมาทางด้านเหนือมีสนทะเลขึ้นเป็นแนวดูสวยงาม มีชายหาดกว้าง
เหมาะจะเข้าค่ายพัก 
    1.1.4.5) หาดปากเมงเป็นหาดที่สวยงามและเงียบสงบแห่งหนึ่ง
แนวหาดยาวเหยียดไปตามชายฝั่งทะเลบริเวณหาดมีท่าเรือปากเมง ซึ่งมีเรือบริการไปตามเกาะต่าง ๆ 
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
    1.1.4.6) มหัศจรรย์ 6 สันหลังมังกรมนต์เสน่ห์กลางทะเลตรัง สัน
หลังมังกรทั้ง 6 ตัว มีลักษณะสวยงาม ความโดดเด่น และมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติเสกสรรมาให้อย่าง
แตกต่างและลงตัวในแต่ละแห่ง ซึ่ง ลักษณะ ทั้ง 5 ตัวมีดังนี้  



33 
 

 

    - สันหลังมังกรเหลือง ปะเหลียน ม.2 บ้านหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม  
อ.ปะเหลียน มีลักษณะเป็นสันทรายทอดยาวมองเห็นจากเกาะสะบัน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล มายังทะเลตรัง 
ความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร  

  - สันหลังมังกรเกล็ดทองค า พ้ืนที่ ม.4 บ้านทุ่งรวงทอง ต.ท่าข้าม 
อ.ปะเหลียน มีลักษณะเป็นสันเปลือกหอยน้อยใหญ่ โผล่กลางทะเลสีเหลืองอร่ามคล้ายทอง ความ
แปลกที่คิดว่าจะเป็นเนินทราย แต่เป็นเนินที่เต็มด้วยเปลือกหอยทั้งเล็กและใหญ่มีความสวยงามมาก
เมื่อผิวของสันหลังมังกรกรทบกับแสงตะวัน ยามเช้าและยามพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบน้ า แสงจะสาด
ส่องเป็นสีระยิบระยับสวยงามมาก มีความยาวประมาณ 2 กม.  

  -  สันหลังมังกรหยก ม.1 บ้านเสียมไหม ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 
เป็นการผสมกันอย่างลงตัวระหว่างทราย เปลือกหอย และโคลน ปรากฏเป็นสันเนิน เส้นทางคดเคี้ยว
เลี้ยววก ยามที่กระทบแสงอาทิตย์จะมองเห็นเป็นสีหยกเขียว มีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร  

  - สันหลังมังกรนิล พ้ืนที่ ม.4 ต.ตะเสะ อ.หาดส าราญ ตั้งอยู่ใกล้
กับทะเลหาดส าราญ น้ าจากชายฝั่งประกอบไปด้วยบรรดาโคลน ดินด าจากวัชพืช จะถูกน้ าพัดปกคลุม
ผสมกับทรายและเปลือกหอย ท าให้มีลักษณะสีสรรค์ท่ีแปลกเป็นเมื่อพระอาทตย์สาดส่อง จะมองเห็น
สีนิล จึงตั้งชื่อเป็น ตัวสันหลังมังกรนิล มีความยาวกว่า 4 กม. สันหลังมังกรหยก เป็นการผสมกันอย่าง
ลงตัวระหว่างทราย เปลือกหอย และโคลน ปรากฏเป็นสันเนิน เส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยววก เมื่อกระทบ
แสงอาทิตย์จะมองเห็นเป็นสีหยกเขียว มีความยาวกว่า 3 กม 

  - สันหลังมังกรทับทิมสยาม หรือ "ราชาสันหลังมังกรแห่งท้องทะเล
อันดามัน" ตั้งอยู่ที่ ม.4 บ้านหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน เป็นตัวที่มีสันหลังมังกรทั้งยาว
และใหญ่ที่สุด อาจจะกล่าวได้ว่ายาวและใหญ่ที่สุดในโลก คือมีความยาวกว่า 5 กม.และกว้างกว่า 
700 เมตร และที่ส าคัญมีบริเวณพ้ืนของสันหลังมังกร หรือสันทราย นอกจากจะเต็มไปด้วยทรายแล้ว 
ยังมีปูชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า ปูแดงขนาดเล็กนับล้านตัว คลานต้วมเตี้ยมเต็มบนเนินทราย ท าให้
เป็นความมหัศจรรย์ที่คนที่ได้เข้าสัมผัสจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้  

  - สันหลังมังกรเผือก พ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.
กันตัง มีลักษณะเป็นสันเนินทรายทอดยาวจากหัวเกาะบ้านมดตะนอยเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 
กม. จะโผล่ขึ้นยามน้ าลด ล าตัวเป็นสันทรายสีขาว ชมพู และเทา เหมือนผิวช้างเผือก ทอดยาวความ
ยาวกว่า 3 กม. ขาจะกางออกเหมือนมังกรจีน เมื่อโล้คลื่นและแสงอาทิตย์สาดส่อง มองเห็นเหมือน
มังกรสีเผือกแหวกว่ายอยู่กลางทะเล บางช่วงเนินสันหลังเมื่อได้รับการสัมผัสกับเท้า จะรู้สึกถึงความ
ลุ่มลึกเหมือนผิวหิมะอีกด้วย” 
   1.1.5) ถ้ า 
    1.1.5.1) ถ้ าเขาปินะภูเขาลูกนี้ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มี
ลักษณะคล้ายกระทะคว่ าตรงเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ าซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชม
ทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้บริเวณทางเข้าถ้ ามีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ 
    1.1.5.2) ถ้ าเลเขากอบเป็นถ้ าที่มีสายน้ าไหลผ่านและไหลล้อมรอบ
ภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ าภายในถ้ ามีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและคงความสมบูรณ์ปรากฏให้เห็นตลอด
ทางระหว่างการนั่งเรือ และตามเวิ้งถ้ าหรือโถงถ้ าต่าง ๆ ที่สามารถเดินชมได้ อาทิถ้ าเจ้าสาว  ถ้ ารากไทร 
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ถ้ าคนธรรพ์ และจุดเด่นของถ้ าเลเขากอบอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวคือจะต้องนอนราบขนานไปกับเรือแล้วลอดผ่านส่วนที่มีเพดานถ้ าต่ าที่สุด เรียกว่าถ้ าลอด 
กล่าวกันว่าการได้ลอดผ่านจุดนี้เปรียบเสมือนการได้ลอดท้องมังกร    
    1.1.5.3) ถ้ าเขาช้างหายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตาม
ธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังอยู่ในพื้นท่ีของอ าเภอนาโยง เขตบ้านนาหมื่นศรี  
   1.1.6) ดอยภูเขาและแมกไม้ 
    1.1.6.1) สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)มีพ้ืนประมาณ 
2,600 ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งค่าย หมู่ที่ 2, 3, และ 9 ต าบลทุ่งค่ายอ าเภอย่านตาขาว 
ในบริเวณผืนป่าแห่งนี้ได้แบ่งเนื้อที่ออกเป็นสัดส่วนเพ่ือง่ายต่อการเดินทางในการศึกษาประเภทต่างๆ
ของพรรณไม้ ให้ เป็นที่ เข้าใจมากยิ่ งขึ้นภายในสวนพฤกษศาสตร์มีสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ 
(Canopywalkway) ความยาว 175 เมตร มีความสูง 10-18 เมตร มีจ านวนหอคอย 6 หอ รองรับ
น้ าหนักได้ 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร มีความร่มรื่นด้วยธรรมชาติของป่าไม้เป็นอย่างมากมีการจัดสรรเป็น
สวนต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชมมากมาย อาทิ สวนอนุกรมวิธาน (แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชถิ่นใต้) สวนสัณฐาน
วิทยา (แหล่งเรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของพืช) และยังมีสวนกล้วยไม้สวนพืชทนแล้งสวนเฟิร์นพืชกินแมลงพืช
วงศ์ปาล์มพืชวงศ์ยาง รวมทั้งสวนพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชได้ 
    1.1.6.2) สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง
สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และน้ าตกต่าง ๆ ได้แก่ น้ าตกโตนใหญ่น้ าตกโตนน้อย และน้ าตกกะช่อง
เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย  โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ านวน2 
เส้นทาง ระยะทาง 1.8 และ 2.8 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายอธิบายตามจุดต่างๆ
นอกจากนี้  ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์และแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
    1.1.6.3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองล าชานเป็นที่อยู่อาศัยของ
นกเป็ดน้ า นกเป็ดแดงจ านวนมาก บริเวณรอบ ๆ จะมีหนองน้ าขนาดใหญ่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่สงบเงียบ
เหมาะส าหรับการนั่งพักผ่อนพร้อมทั้งมีศาลาริมน้ าส าหรับไว้นั่งชมนกภายในบริเวณยังมีสะพานไม้และ
ทางเดินศึกษาธรรมชาติไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาช่วงที่มีนกมากคือช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 
   1.1.7) น้ าตก 
    1.1.7.1) น้ าตกโตนเต๊ะ เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ ต้นก าเนิดจาก
เทือกเขาบรรทัด มีน้ าไหลผ่านแอ่งหินตลอดสายเป็นสีขาวสูงประมาณ320 เมตร การขึ้นไปชมน้ าตก
ชั้นบนจะต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางระยะทางประมาณ1กิโลเมตรตลอดทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจ
พรรณนานาชนิด ส่วนด้านล่างเป็นแอ่งน้ าสามารถว่ายน้ าได้นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
โตนเต๊ะ ตามทางมีป้ายสื่อความหมาย 17 จุดที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 
    1.1.7.2) น้ าตกเขาหลัก ตั้งอยู่ในเขตต าบลน้ าผุดห่างจากที่ท า
การอ าเภอประมาณ 18 กิโลเมตร มีน้ าไหลตลอดปีและธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ 
    1.1.7.3) น้ าตกเขาช่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเก่าแก่
ของจังหวัดมีทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเพื่อสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

http://www.thai-tour.com/thai-tour/south/trang/data/place/pic-khao-lark-waterfall.html
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    1.1.7.4) น้ าตกเจ้าพะ เป็นน้ าตกที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้น
หินปูนรอบข้างเป็นป่าซึ่งยังคงสภาพธรรมชาติมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นที่อาศัยของเงาะป่าหรือชน
เผ่าซาไกซึ่งเป็นชนเผ่าที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตเทือกเขาบรรทัด 
    1.1.7.5) น้ าตกสายรุ้งเป็นน้ าตกชั้นเดียวที่ลงมาจากหน้าผาสูง
ใหญ่จุดเด่นที่สุดของน้ าตกแห่งนี้คือทุกวันเวลา 15.00-17.00 น.ละอองน้ าของน้ าตกจะท ามุมกับ
แสงอาทิตย์ปรากฏเป็นประกายรุ้งสวยงาม 

   1.1.8) น้ าพุร้อน 
    1.1.8.1) วนอุทยานบ่อน้ าร้อนกันตังอยู่ ใน พ้ืนที่บ้ านควน
แคง ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ า
ราบ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2549 แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีได้แก่  
    - บ่อน้ าร้อนควนแคงบริเวณพ้ืนที่พรุน้ าร้อนได้พัฒนาปรับปรุงเป็น
บ่อน้ าร้อน จ านวน 3 บ่อมีอุณหภูมิของน้ าประมาณ 70 องศา/ 40 องศา/ 20 องศาตามล าดับใช้
ประโยชน์ด้านสันทนาการ 
    - เส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่พรุน้ าร้อนและพ้ืนที่ป่าดงดิบ
ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า จ านวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 500 
750 และ 2,000 เมตร ตามล าดับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
  2) รายได้จากการท่องเที่ยว 
  ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น จังหวัดตรังมีมรดกทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์ของตัวเองในด้านความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติที่สวยงาม ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง และการให้บริการแบบ
เจ้าบ้านที่ดี  

  2.1) จ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2558 จังหวัดตรังมีจ านวนนักท่องเที่ยว
1,414,663 คนเป็นชาวไทย 1,233,566  คน และชาวต่างประเทศ 181,097  คน 

  2.2) รายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2558จังหวัดตรังมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว จ านวน 7,710 ล้านบาท 

 
 1.1.11 มูลค่าการค้าชายแดน 

 มูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรกันตังในปี 2558 ประเภทสินค้าส่งออกที่
ส าคัญ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูป และปูนสิเมนต์เทา สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่
ถ่านหิน  เครื่องจักรและเครื่องกล,สายพานระบบล าเลียง 
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ตารางที่ 21 สถิติการน าเข้าด่านศุลกากรกันตัง 

รายการสินค้า น้ าหนัก (KGM) มูลค่าน าเข้า (ล้านบาท) 
ถ่านหิน 214,433,691.00 458.264 
เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน 132,043.00 25.79 
สายพานระบบล าเลียง 84,623.00 8.02 
เครื่องบรรจุอัตโนมัติ 8,350.00 3.00 
ปุ๋ยเคมี 200,000.00 1.46 
รถโฟล์คลิฟ 10,670.00 1.28 
เบ็ดเตล็ด 87.00 0.02 
อ่ืนๆ 4,116,391.16 85.71 
ผลิตภัณฑ์ยางพารา 123,411,905.00 5,293.26 
ไม้ยางพาราแปรรูป 215,304,450.00 3,134.15 
ปูนซิเมนต์เทา 525,091,750.00 1,218.80 
ยางผสมส าเร็จ 12,257,280.00 566.62 
แร่ยิบซั่ม 666,937,000.00 422.93 
โซเดี่ยมเฟลสปาร์ 63,800,000.00 75.04 
ปูนพลาสเตอร์ 88,606,000.00 59.40 
แท่นรองยางท าด้วยเหล็ก 15,510.00 0.67 
อ่ืนๆ 1,699,544,286.16 10,856.57 

รวม 3,394,968,181.16 21,627.44 
 
ภาวะการส่งออกที่ผ่านด่านศุลกากรกันตัง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 มีมูลค่า 

847.137 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 304.588 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.14 ส าหรับ
ดุลการค้า ในเดือนกรกฎาคม 2558 มีดุลการค้า 708.913 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 
209.266 เมื่อเทียบกับดุลการค้า 499.647 ล้านบาท ในเดือนท่ีผ่านมา 

 1) สินค้าส่งออก มูลค่าสินค้าส่งออก 778.025  ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ก่อน  256.927 ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 49.304  สินค้าส่งออกที่ส าคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ยางพารา ไม่ยางแปรรูป ยางผสมส าเร็จและแร่ยิบซั่ม 

 2) สินค้าน าเข้า มูลค่าสินค้าน าเข้า 69.112 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 
47.661 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 222.19 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ถ่านหิน ใยแก้ว แกน
หลักยึดใบค้อนเครื่องบดไม้สับ แกนหลักยึดใบค้อน เครื่องบดไม้สับ และสายพานล าเลียง เป็นต้น 
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ตารางที่ 22 มูลค่าการค้า ณ  ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรังเดือนกรกฎาคม 2559 

 มูลค่า(ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลง 
รายการ มิถุนายน กรกฎาคม มูลค่า(ล้านบาท) ร้อยละ 

มูลค่าการค้ารวม 542.549 847.137 304.588 56.14 
มูลค่าการส่งออก 521.098 778.025 256.927 49.30 
มูลค่าการน าเข้า 21.451 69.112 47.661 222.19 
ดุลการค้า 499.647 708.913 209.266 41.88 
  
 1.1.12 ด้านเศรษฐกิจ 
  1) ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดตรัง ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 63,678 
ล้านบาท  เศรษฐกิจของจังหวัดตรังมีขนาดใหญ่ เป็นล าดับที่ 7 ของภาคใต้ และล าดับที่ 3 ของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  2 ) ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capital) ในปี 2557 มีมูลค่า 103,220 
บาท/คน/ปี อยู่ในล าดับที่ 8 ของภาคใต้ ล าดับ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และล าดับ 33 
ของประเทศ 
  3) เศรษฐกิจภาพรวม มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ในปี 2557 ขึ้นกับภาค
การเกษตรเป็นหลัก โดยภาคเกษตรมีมูลค่า 22,805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.81 และการผลิตนอก
ภาคเกษตรมูลค่า 40,872 ล้านบาทคิดเป็น  ร้อยละ 64.18 สาขาการผลิตที่เป็นมูลค่าเศรษฐกิจ
ส าคัญของจังหวัดจ านวน 5 สาขา ตามล าดับ ได้แก่  

  3.1) สาขาเกษตรกรรม มูลค่า 17,796  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.95 
  3.2) สาขาอุตสาหกรรมมูลค่า 8,684 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.63 
  3.3) สาขาการขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 

ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนมูลค่า 7,299 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.47 
  3.4) สาขาการศึกษามูลค่า 5,485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.62 
  3.5) สาขาการประมงมูลค่า 5,009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.87 
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ตารางที่ 23 ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พ.ศ. 2557 ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิตจังหวัดตรัง 

สาขาการผลิต 2557p 
ภาคเกษตร   22,805  

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 17,796 
การประมง 5,009 

ภาคนอกเกษตร   40,872  
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน   205  
อุตสาหกรรม 8,684 
การไฟฟ้า แก๊สและการประปา   1,210  
การก่อสร้าง   1,936  
การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต ์จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และครัวเรือน 

7,299 

โรงแรมและภัตตาคาร   898  
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม   4,266  
ตัวกลางทางการเงิน   3,783  
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ   1,916  
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคม

ภาคบังคับ 
  2,444  

การศึกษา 5,485 
การบริการด้านสุขภาพและสังคม   2,043  
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ   592  
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล   112  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด   63,678  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท) 103,220  
ประชากร (1,000 คน)   617  
  1.1.13 ด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคง 

 1) แรงงาน และการมีงานท า 
  1.1) สถานภาพแรงงานปี 2558 จังหวัดตรังมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

จ านวน 496,094 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงานจ านวน 384,713 คน ผู้มีงานท า 382,177 คน 
ผู้ว่างงาน 2,536 คน และเป็นผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 111,381 คน มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 
0.7 

  1.2) สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคมปี 2558 จังหวัดตรังมีผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน ร้อยละ 17.26 
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ตารางที่ 24 จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจ าแนกตามสถานภาพแรงงาน 
สถานภาพแรงงาน ไตรมาสที่ 1  

รวม   
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป         496,094  
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน         384,713  
ผู้มีงานท า         382,177  
ผู้ว่างงาน             2,536  
ผู้ที่รอฤดูกาล                     -  
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน         111,381  

ชาย   
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป         238,185  
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน         198,704  
ผู้มีงานท า         197,020  
ผู้ว่างงาน             1,684  
ผู้ที่รอฤดูกาล                     -  
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน           39,481  

หญิง   
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป         257,909  
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน         186,009  
ผู้มีงานท า         185,157  
ผู้ว่างงาน                852  
ผู้ที่รอฤดูกาล                     -  
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน           71,900  
    

   
๑.๓) ต าแหน่งงานว่าง เมื่อจ าแนกต าแหน่งงานว่างตามอาชีพ ในปี 2558 

พบว่า สาขาอาชีพที่มีต าแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ พนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอสินค้า มี
ต าแหน่งงานว่างมากที่สุด จ านวน 1,438 อัตรา (ร้อยละ 31.61) รองลงมา คือ เสมียน เจ้าหน้าที่
ส านักงาน จ านวน 1,030 อัตรา (ร้อยละ 22.64) และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 978 อัตรา (ร้อยละ 21.50) ตามล าดับ 

  ๑.๔) ในด้านผู้หางาน ส่วนใหญ่ลงทะเบียนสมัครงานในสาขาเสมียน 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน มากที่สุด จ านวน 1,233 คน (ร้อยละ 33.36) รองลงมาคือ พนักงานบริการ 
พนักงานขาย น าเสนอสินค้า จ านวน 1,191 คน (ร้อยละ 32.22) ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร
และการประมงฯ จ านวน 375 คน (ร้อยละ 10.15) ตามล าดับ 
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  ๑.๕) ส่วนการบรรจุงาน พบว่าพนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอ
สินค้า ได้รับการบรรจุงานมากที่สุดจ านวน 907 คน (ร้อยละ 38.94) รองลงมา คือ เสมียน 
เจ้าหน้าที่ ส านักงาน จ านวน 671 คน (ร้อยละ 28.81) และผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและการ
ประมงฯ จ านวน 285 คน (ร้อยละ 12.24) ตามล าดับ 

  จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าต าแหน่งงานและผู้ได้รับการบรรจุงานในกลุ่ม
พนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอสินค้าในร้านค้าและตลาด และเสมียน เจ้าหน้าที่ส านักงาน จะ
มีความสอดคล้องกัน ทั้งความต้องการของนายจ้างและผู้ได้รับการบรรจุงาน ซึ่งอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียง
กันมากท่ีสุด 

 
 

ตารางที่ 25 จ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง จ าแนกตามอาชีพ 

ประเภทอาชีพ 
ต าแหน่งงาน

ว่าง 
(อัตรา) 

ผู้ลงทะเบียน 
สมัครงาน(คน) 

บรรจุงาน 
(คน) 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ฯ 0 0 0 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 59 8 0 
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 975 334 182 
เสมียน เจ้าหน้าที่ส านักงาน 1,030 1,233 671 
พนักงานบริการ พนักงานขาย น าเสนอสินค้า 1,438 1,191 907 
ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมงฯ 558 375 285 
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ 188 119 54 
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ 286 285 173 
อาชีพงานพ้ืนฐาน 12 151 57 

รวม 4,546 3,692 2,329 
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ภาพที ่3 แสดงจ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดตรัง  จ าแนกตามอาชีพ 
 

  1.6) ผู้มี งานท าจ าแนกรายอุตสาหกรรม  เมื่อพิจารณาถึงประเภท
อุตสาหกรรมของผู้มีงานท าพบว่ามีผู้ท างานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉลี่ยมีจ านวน 203,785 คน 
(ร้อยละ 53.79 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) และนอกภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยมีจ านวน 175,097 คน 
(ร้อยละ 46.21 ของผู้มีงานท าทั้งหมด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4 จ านวนผู้ท างานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี 2557 และปี 2558 จังหวัดตรัง 
  
 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายสาขาย่อย พบว่าสาขาที่มีผู้ท างานมากที่สุดโดยเฉลี่ย ได้แก่ 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ การประมง มีจ านวน 203,785 คน (ร้อยละ 53.79 ของ
จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มี
จ านวน 56,026 คน (ร้อยละ 14.79) และสาขาการโรงแรมและอาหาร มีจ านวน 22,057 คน 
(ร้อยละ 5.82)ตามล าดับ  

 
   1.7) ผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ ปี 2558 ผู้มีงานท าของจังหวัดตรังเมื่อ

จ าแนกตามอาชีพ  อาชีพที่มีผู้ท างานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร
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และการประมง มีจ านวน 199,992 คน (ร้อยละ 52.78) รองลงมาอาชีพ พนักงานบริการและ
พนักงานในร้านค้า และตลาด มีจ านวน 69,601 คน (ร้อยละ18.37 ) อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ใน
ด้านการขายและ การให้บริการ มีจ านวน 32,207 คน  (ร้อยละ 8.50) ผู ้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องมีจ านวน 32,192 คน (ร้อยละ 8.50) และอาชีพ
ปฏิบัติงานโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ มีจ านวน 13,261 คน (ร้อยละ 
3.50) ตามล าดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการท างานในสาขาอาชีพกับปีที่ผ่านมา พบว่าอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ มีอัตราการท างานเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 51.96 (เพ่ิมขึ้น จ านวน 
1,971 คน) ส าหรับอาชีพที่มีอัตราการท างานในสาขาอาชีพลดลงมากท่ีสุด พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคต่าง ๆ มีอัตราการท างานลดลงร้อยละ 26.54 (จ านวน 2,828 คน)  
 

 
ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบอาชีพที่มีผู้ท างานอยู่มากที่สุด 5 อันดับแรก ปี 2557-2558 ของ

จังหวัดตรัง 
  1.8) ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา ผู้มีงานท าในจังหวัดตรัง ปี 

2558 พบว่าเป็นเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับประถมศึกษามากที่สุด  จ านวน 98,153 คน (ร้อย
ละ 25.91) รองลงมาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 94,624 คน (ร้อยละ 24.98) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 63,047 คน (ร้อยละ 16.64) ระดับระดับอุดมศึกษา จ านวน 
59,207 คน (ร้อยละ 15.63) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 57,040 คน (ร้อยละ 15.05) ผู้มีงาน
ท าที่ไม่มีการศึกษา มีจ านวน 5,365 คน (ร้อยละ 1.42) และผู้มีงานท าระดับการศึกษาอ่ืน ๆ /ไม่ทราบ 
จ านวน 1,445 คน (ร้อยละ 0.38) ตามล าดับ  
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ภาพที่ 6 สัดส่วนของผู้ท างานจ าแนกตามระดับการศึกษาของจังหวัดตรัง ปี 2558 
 

  2) ความยากจนและหนี้สินครัวเรือน ของจังหวัดตรัง ปี 2558 สรุป ดังนี้ 
  2.1) เส้นความยากจน(ด้านรายจ่าย) มีมูลค่า  2,733 บาท/คน/เดือน    
  2.2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนมีมูลค่า  23,309 บาท 
  2.3) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 19,795 บาท 
  2.4) จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน131,873 บาท 

   2.5) ข้อมูลจากรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรังในเขตชนบท จากการ
เก็บข้อมูล จ ป ฐ. ปี 2558 ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ซึ่งจัดเก็บครัวเรือนในเขตพ้ืนที่
ชนบทของจังหวัดตรังจ านวน 133,592 ครัวเรือน , 716 หมู่บ้าน, 85  ต าบล, 10 อ าเภอ พบว่า
จังหวัดตรังมีครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า  30,000  บาท /คน/ปี  กระจายอยู่ใน 7  อ าเภอ  
จ านวน  253  ครัวเรือน  โดยเป็นครัวเรือนในเขตชนบท  จ านวน 38 ครัวเรือน  และในเขตเมือง จ านวน 
215 ครัวเรือน  ดังนี้ 
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ตารางที่ 26 แสดงจ านวนครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ที ่ อ าเภอ จ านวนครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
เขตชนบท เขตเมือง 

1 เมืองตรัง - 124 49.01 
2 ย่านตาขาว - 61 24.11 
3 ปะเหลียน - 7 2.77 
4 สิเกา 10 1 4.35 
5 ห้วยยอด 21 19 15.81 
6 นาโยง 3 1 1.58 
7 รัษฎา 4 2 2.37 

รวม 38 215 100 
 
 
  3) การศึกษา 

  3.1) ส านักงานเขตการศึกษาจังหวัดตรังมีเขตการศึกษา 3 เขต คือ   
   3.1.1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

รับผิดชอบพื้นที่ 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอปะเหลียน อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอนาโยง และ
อ าเภอหาดส าราญ   

   3.1.2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
รับผิดชอบพ้ืนที่ 5 อ าเภอ คือ อ าเภอกันตัง อ าเภอห้วยยอด อ าเภอสิเกา อ าเภอวังวิเศษ และอ าเภอรัษฎา 

   3.1.3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัด
ตรัง /กระบี่  

จังหวัดตรังมีสถานศึกษาทุกระดับในปีการศึกษา 2558 รวมจ านวน 529 สถานศึกษา 
การจัดการศึกษาในจังหวัดตรังเป็นไปอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นการจัดการศึกษา
ที่ด าเนินการโดยภาครัฐ และมีหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึง
ประชาชน ตลอดจนกองทุนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
การศึกษา ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าจังหวัดตรังมีการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา  

 - ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15-59 ปีในปี 2558 จังหวัดตรังมีจ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ย 9.60 ปี 

 - ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 ปี 2558 มีค่าเฉลี่ย  ร้อยละ 37.58 
 - ระดับการศึกษาของประชากรประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 

44.15 มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 15.15 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 14.10 ตามล าดับ 
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ตารางที ่27 จ านวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง  จ าแนกตามสังกัดและการจัดการศึกษา 

สังกัด 
จ านวน
สถาน 
ศึกษา 

จัดการศึกษาระดับ 

ร้อยละ 

กา
รศ

ึกษ
าข

ั้นพ
ื้นฐ

าน
 

อา
ชีว

ะศ
ึกษ

า 

อุด
มศ

ึกษ
า 

จัด
กา

รศ
ึกษ

าน
อก

ระ
บบ

 

ศูน
ย์พั

ฒ
นา

เด
็กเ

ล็ก
 

กา
รศ

ึกษ
าพ

ิเศ
ษ 

ส านักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

310 309     1 58.60 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

35 32 3     6.61 

ส านักงานณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

7  7     1.32 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

5   5    0.95 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

155       29.3
0 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

2 1  1    0.38 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2 2      0.38 
กระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยพยาบาล/
วิทยาลัยสาธารณสุข 

2   2    0.38 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 

1 1      0.19 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

10    10   1.89 

รวม 529 358 10 8 10 142 1  

 
 67.6

8 
1.89 1.51 1.89 26.84 0.19 100 
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ตารางที่ 28 แสดงระดับการศึกษาของประชากร 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ รวม (คน) ร้อยละ 
ไม่เคยศึกษา 6,998 3.23 8,650 3.86 15,648 3.58 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 8,087 3.79 7,664 3.42 15,751 3.60 
ต่ ากว่าชั้น
ประถมศึกษา 

9,681 4.53 9,937 4.44 19,618 4.48 

จบชั้นประถมศึกษา 
(ป.4,ป.7,ป.6) 

 
93,598 

 
43.8 

 
99,570 

 
44.46 

 
193,168 

 
44.15 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(มศ.1-3,ม.1-3) 

35,666 16.70 30,620 13.67 66,286 15.15 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มศ.1-3,ม.1-3) 

31,504 14.75 30,206 13.49 61,710 14.10 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

8,239 3.86 8,443 3.77 16,682 3.81 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

18,913 8.85 27,677 12.36 46,590 10.65 

สูงกว่าปริญญาตรี 904 0.42 1,208 0.54 2,112 0.48 
รวม 213,590 100.00 223,975 100.00 437,565 100 

 
  4) ด้านสาธารณสุข 

  4.1) อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร ปี 2558 มีอัตรา 2,820 คน/แพทย์ 
  4.2) จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ภาคเอกชน ในปี 2558

จังหวัดตรังมีจ านวนสถานบริการและหน่วยงานบริหารงานสาธารณสุขดังนี้ 
   4.2.1) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

    - โรงพยาบาลศูนย์ขนาด 555 เตียง จ านวน 1 แห่ง 
      (รพ.ตรัง) 
    - โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง จ านวน 1 แห่ง  
      (รพ.ห้วยยอด) 

  - โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จ านวน 4 แห่ง 
      (รพ.กันตัง ,รพ.ย่านตาขาว ,รพ.นาโยง , รพ.สิเกา) 

    - โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จ านวน 3 แห่ง 
        (รพ.ปะเหลียน,รพ.วังวิเศษ, รพ.รัษฎา) 
    - โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 30 เตียง จ านวน 1 แห่ง 
      (รพ.หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
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    - โรงพยาบาลเฉพาะทาง ขนาด 60 เตียง จ านวน 1 แห่ง 
      (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง) 
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 125 แห่ง 
    - ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลจ านวน 2 แห่ง 
      (เทศบาลเมืองกันตัง, เทศบาลต าบลห้วยยอด)  
    - ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองจ านวน 5 แห่ง 
     * ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตรัง อ าเภอเมืองตรัง 
     * ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประสิทธิชัย  อ าเภอเมืองตรัง 
     * ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 1 อ าเภอเมืองตรัง 
     * ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 2  อ าเภอเมืองตรัง 
     * ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล 3  อ าเภอเมืองตรัง 
    4.2.2) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
    - โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง 
     * ขนาด 150 เตียง (โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์) 
     * ขนาด 120 เตียง (โรงพยาบาลวัฒนแพทย์) 
     * ขนาด 50 เตียง (โรงพยาบาลราชด าเนิน) 
     * ขนาด 10 เตียง (สถานพยาบาลเอกชนห้วยยอด) 
    - คลินิกเอกชน 266 แห่ง   
     * สาขาเวชกรรมทั่วไป 132 แห่ง 
     * สาขาทันตกรรม 34 แห่ง  
     * สาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ 77 แห่ง  
     * สาขากายภาพบ าบัด 6 แห่ง  
     * สาขาเทคนิคการแพทย์ 13 แห่ง  
     * สาขาการแพทย์แผนไทย 4 แห่ง  

   4.2.3) ร้านขายยา 166 ร้าน 
  5) สาเหตุการป่วยด้วยโรคส าคัญของของจังหวัดตรังได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจ และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึมตามล าดับ 
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ตารางที ่29 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2558 

ล าดับที่ สาเหตุการป่วย จ านวน   (ราย) อัตราป่วย 

1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 329,791 51,631.01 
2 โรคระบบหายใจ 320,471 50,171.90 
3 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 284,595 44,555.27 
4 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 242,891 38,026.23 
5 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 222,106 34,772.19 
6 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 88,098 13,792.34 
7 โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 83,190 13,023.96 
8 โรคติดเชื้อและปรสิต 82,715 12,949.59 
9 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 52,527 8,223.46 

10 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 47,874 7,495.00 
 

ตารางที่ 30 สาเหตุการตายที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ของจังหวัดตรัง ปี 2558 

ล าดับ สาเหตุการตาย 
เพศ 

รวม 
อัตรา
ตาย ชาย อัตราตาย หญิง อัตราตาย 

1 โรคมะเร็ง 253 81.68 230 71.39 483 76.43 

2 โรคหัวใจและหลอดเลือด  155 50.04 115 35.69 270 42.73 

3 โรคหลอดเลือดในสมอง  128 41.33 95 29.49 223 35.29 

4 อุบัติเหตุจากการขนส่ง 148 47.78 39 12.10 187 29.59 
5 ติดเชื้อในกระแสเลือด/ติดเชื้อ

แบคทีเรีย 
103 33.25 69 21.42 172 27.22 

6 ปอดบวม 101 32.61 64 19.86 165 26.11 
7 โรคเสื่อมถอยของระบบ

ประสาท 
62 20.02 63 19.55 125 19.78 

8 เบาหวาน 35 11.30 66 20.48 101 15.98 
9 ไตวาย/นิ่วในไต/ไตและท่อไต

ผิดปกติ 
48 15.50 47 14.59 95 15.03 

10 ถูกท าร้ายร่างกาย 80 25.83 9 2.79 89 14.08 
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5) ปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดตรัง 

 ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม และท าให้เกิดการเจ็บป่วยเรื่อรัง 
และการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีไม่ทั่วถึงบางกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

  5.1) การตายด้วยโรคไม่ติดต่อ คือโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
โรคหลอดเลือดในสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการตายล าดับต้น ๆ และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

  5.2) ปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก พบปัญหาที่ส าคัญ คือมารดาตายคลอด
ต่อเนื่องทุกปี และพบแม่ตั้งครรภ์ก่อนอายุ 20 ปีเกณฑ์เกินมาตรฐาน  

  5.3) ปัญหาสุขภาพจิต พบอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเพิ่มสูงขึ้น 
  5.4) ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งพบสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ าเกิน

เกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนบริโภคอาหารที่ใส่ถุงพลาสติกในงานจัดเลี้ยงต่าง ๆค่อนข้างสูง 
  5.5) ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่าตลาดชุมชนหรือตลาดประเภทที่ 

2 เพ่ิมสูงขึ้น แต่ยังไม่มีการควบคุมมาตรฐาน โดยเฉพาะด้านสุขาภิบาล เช่นระบบน้ าเสีย ขยะ สัตว์น า
โรค และการปนเปื้อนของอาหารจากสารพิษต่าง ๆ 

 
 1.1.14 ด้านความม่ันคง 
  1) ปัญหายาเสพติด สถานการณ์ด้านยาเสพติดปี 2559 จังหวัดตรังมีจ านวนคดียาเสพ
ติด 1,482 คดี ลดลงจากปี 2558 ที่มีจ านวน 3,569 คดี (ข้อมูล ณ ต.ค.58- มิ.ย.59) อย่างไรก็ตามไม่
ปรากฏพ้ืนที่ผลิตยาเสพติดและน าเข้า- ส่งออกในพ้ืนที่จังหวัด เนื่องจากจังหวัดตรังไม่มีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้านจึงไม่มีปัญหาตามแนวชายแดน ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อย
ที่รับยาเสพติดมาจากพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 403 ซึ่งสามารถเชื่อมติดต่อกับ
จังหวัดตรังได้พ้ืนที่ค้ายาเสพติดและแพร่ระบาดของยาเสพติด ได้แก่ อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอห้วยยอด 
และอ าเภอกันตังกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 12-40 ปี  ประกอบอาชีพรับจ้างและ
ผู้ใช้แรงงาน 

  2) คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญจ านวนการรับแจ้งคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
ในปี 2558 มีการแจ้งลดลง และมีสัดส่วนการจับกุมได้เพ่ิมขึ้น โดยคดีที่ต้องเฝ้าระวังคือ ฆ่าผู้อ่ืนโดย
เจตนและปล้นทรัพย์ 
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ตารางที่ 31 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จ าแนกตามประเภทคดีที่
แจ้ง 

ประเภทคดี 2554 2555 2556 2557 2558 
รับแจ้ง รวม 123 118 103 119 89 

ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 106 96 83 105 62 
ปล้นทรัพย์ 8 6 4 1 13 
ชิงทรัพย์ 8 10 15 10 12 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - 2 - 
วางเพลิง 1 6 1 1 2 

จับ รวม 67 75 75 71 68 
ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 58 57 58 61 45 
ปล้นทรัพย์ 3 5 2 - 12 
ชิงทรัพย์ 5 7 14 7 10 
ลักพาเรียกค่าไถ่ - - - 2 - 
วางเพลิง 1 6 1 1 1 

  3) สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกาย จ านวนการรับแจ้งคดีที่
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ในปี 2558 มีการแจ้งขึ้น และมีสัดส่วนการจับกุมได้เพ่ิมขึ้น โดยคดีที่ต้องเฝ้า
ระวังคือ พยายามฆ่าท าร้ายร่างกาย 

ตารางที่ 32 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีท่ีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง 

ประเภทคดี 2554 2555 2556 2557 2558 
รับแจ้ง รวม 299 311 284 340 352 

ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 106 96 83 105 62 
ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 4 1 7 1 12 
ท าให้ตายโดยประมาท - 4 4 5 5 
พยายามฆ่า 92 98 96 120 168 
ท าร้ายร่างกาย 63 83 57 78 85 
ข่มขืนกระท าช าเรา 34 29 37 31 20 

จับ รวม 162 182 200 216 253 
ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 58 57 58 61 45 
ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 2 - 5 - 11 
ท าให้ตายโดยประมาท - 2 4 4 4 
พยายามฆ่า 40 49 62 70 104 
ท าร้ายร่างกาย 45 58 45 58 75 
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ข่มขืนกระท าช าเรา 17 16 26 23 14 
 ๔) สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรังปี 2558  มีคนต่างด้าว 

จ านวน 201 คน  สถานประกอบการ 89  แห่ง 
 

ตารางที่ 33 สรุปสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง 

กลุ่ม-ประเภท 
เพศ
ชาย 

เพศ
หญิง 

จ านวน 
คนต่างด้าว(คน) 

จ านวนนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ (แห่ง) 

1. คนต่างด้าวถูกกฎหมาย 111 90 201 89 

2. คนต่างด้าวน าเข้าตามบันทึก
ความเข้าใจระหว่างประเทศ 
(MOU) 

982 909 1,891 99 

3. คนต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ 3,289 1,803 5,092 392 

4. คนต่างด้าว (กรณีพิเศษ)ตาม
มติครม. 15 ม.ค. 2556 

1,858 861 2,719 358 

5. คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
(ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ) 

3,078 1,218 4,296 670 

6. คนพ้ืนที่สูงในความดูแลของ
มหาดไทย 

27 25 52 27 

รวม 9,345 4,906 14,251 1,635 

  โดยประกอบอาชีพแยกตามประเภทกิจการดังนี้ 
  - สถานศึกษาของรัฐ             80 คน  

  - สถานศึกษาของเอกชน     54 คน 
  - ผลิตภัณฑ์น้ ายางข้น   18 คน 
  - แปรรูปไม้ยางพารา             16 คน 
  - โรงแรมและรีสอร์ท   12 คน 

   - อ่ืน ๆ     21 คน 
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ตารางที่ 34 สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
แยกรายอ าเภอ 

ล าดับที่ อ าเภอ เมียนมา ลาว กัมพูชา รวม 
1 เมือง 3,638 291 819 4,748 
2 ห้วยยอด 2,158 148 125 2,431 
3 กันตัง 2,377 101 432 2,910 
4 สิเกา 1,030 54 99 1,183 
5 ย่านตาขาว 656 81 45 782 
6 ปะเหลียน 346 357 17 720 
7 วังวิเศษ 423 64 7 494 
8 รัษฏา 347 60 21 428 
9 นาโยง 216 59 3 278 

10 หาดส าราญ 22 2 0 24 
รวม 11,213 1,217 1,568 13,998 

 
 1.1.15 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1)พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  1.1)พื้นที่และที่ตั้งของป่าไม้ในปัจจุบัน จังหวัดตรัง มีอัตราการขยายตัว
ของพื้นที่ป่าไม้ ใน ปี 2558 ร้อยละ 0.65 ปัจจุบันมีพ้ืนที่ป่าไม้ ประมาณ 1,292,632 ไร่ ที่ตั้งของ
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดตรัง มีลักษณะคล้ายก าแพงเมืองของจังหวัด เนื่องจากโดยรอบจังหวัดตรัง ซึ่งติดต่อ
กับอาณาเขตจังหวัดอ่ืน จะมีพ้ืนที่ป่าไม้ขึ้นอยู่ติดต่อเกือบตลอดแนวคล้ายก าแพงรั้วบ้าน พ้ืนที่ป่าไม้
ทางด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านตะวันออกติดต่อ กับจังหวัด
พัทลุง พ้ืนที่ป่าไม้ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสงขลาและสตูล  และพ้ืนที่ป่าไม้ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเขตติดต่อกับจังหวัดกระบี่เป็นพ้ืนที่ป่าบกมีภูเขาสูงชัน เป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญของล าห้วย ล า
คลอง ที่ไหลผ่านพื้นที่ ของจังหวัด และราษฎรใช้น้ าดังกล่าวส าหรับอุปโภคเกือบทั้งสิ้น ส่วนใหญ่พ้ืนที่
ดังกล่าวยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ ส าหรับด้านติดต่อกับริมทะเลทางทิศตะวันตกของจังหวัดพ้ืนที่ป่า
ไม้จะเป็นป่าชายเลนพ้ืนที่จังหวัดบริเวณตอนกลางจะเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับควนเขา  โดยเฉพาะบริเวณ
ที่เป็นควนเขา จะมีป่าหย่อมเล็กหย่อมน้อยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ถูกบุกรุกท าลายไปเกือบหมด
สภาพป่าแล้วเป็นส่วนมาก และตาม เกาะแก่ง ในทะเลก็มีพ้ืนที่มีสภาพธรรมชาติสวยงามหลายเกาะ
ด้วยกัน 

พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดตรังอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอต่างๆ ทุกอ าเภอ มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เป็นป่า
อนุรักษ์ตามกฎหมาย  พ้ืนที่ป่าที่เป็นป่าต้นน้ าล าธารของจังหวัด มีความส าคัญทางระบบนิเวศวิทยามี
ความส าคัญต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมีความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่า
พืชพรรณ โดยพื้นที่ป่าไม้แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 - พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 64 ป่า เนื้อที่จ านวน 1,475,625 ไร่แต่พ้ืนที่
บางส่วนเสื่อมโทรม ได้มีการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรท ากินตามกฎหมายโดยส่งมอบให้ส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ านวน 6 ป่า เนื้อที่จ านวน 267,357 ไร่ ดังนั้น ปัจจุบัน
จังหวัดตรัง ยังคงเหลือพ้ืนที่ป่ าสงวนแห่งชาติตามหลักฐาน จ านวน 58 ป่า เนื้อที่จ านวน 
1,208,268 ไร่ 

 - พ้ืนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 48 ป่า มีเนื้อที่จ านวน 56,037 ไร่
  - พ้ืนที่ป่าชายเลน (ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี) มีเนื้อที่
ตามหลักฐาน จ านวน 311,553 ไร่ เหลือพ้ืนที่ป่าชายเลนในปัจจุบัน จ านวน 220,975 ไร่ 

 
ตารางที่ 35 พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง  แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามมติ ครม. 
ป่าบก ป่าชายเลน ป่าบก ป่าชายเลน 

ไร่ ป่า ไร่ ป่า ไร่ ป่า ไร่ ป่า 
เมืองตรัง 55,869 12 - - 1,293 4 - - 
นาโยง 83,362 3 - - 2,111 2 - - 
ย่านตาขาว 76,154 2 16,979 2 1,375 2 - - 
ปะเหลียน  315,058 4 129,700 4 3,952 6 3,113 3 
กันตัง 89,739 10 82,980 9 9,148 7 1,104 4 
สิเกา 70,373 6 56,275 2 8,763 4 149 1 
วังวิเศษ 63,565 5 - - 16,994 5 - - 
ห้วยยอด 139,515 7 - - 2,515 5 - - 
รัษฎา 31,500 2 - - 3,817 4 - - 
หาดส าราญ 4,976 3 19,550 2 - - 1,703 1 

รวม 930,611 44 305,484 19 49,968 32 6,069 9 
ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
 

พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดตรัง ที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกท าลายป่าและมีสถานการณ์การบุกรุก
ท าลายป่าสูงและมีมาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 5 พ้ืนที่ ได้แก่  

 - พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ท้องที่ต าบลบางสัก ต าบลบ่อน้ าร้อน ต าบลโคก
ยางและต าบลคลองลุ อ าเภอกันตัง และต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา  

 - พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ท้องที่ต าบลช่องและต าบลละมอ อ าเภอนาโยง 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรัง ต าบลปากแจ่ม ต าบลเขาปูน ต าบลท่างิ้ว และต าบลในเตา อ าเภอห้วย
ยอด  

 - พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ท้องที่ต าบลปะเหลียนและต าบลลิพัง 
อ าเภอปะเหลียน ต าบลนาชุมเห็ดและต าบลโพรงจระเข้  อ าเภอย่านตาขาว  
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 - พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ท้องที่ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ  
 - พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ท้องที่ต าบลไม้ฝาด ต าบลเขา

ไม้แก้ว  และต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา  ต าบลอ่าวตง และต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ 
ต าบลวังคีรี และต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
 การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตรังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทั้งป่า
บกป่าชายเลน ดิน แหล่งน้ า ชายฝั่ง ท าให้เสียสมดุลของระบบนิเวศก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม ดิน
ถล่ม  น้ าป่าไหลหลาก และการกัดเซาะชายฝั่งที่มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีผลกระทบที่เป็นความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ผลผลิตทางการเกษตร และการท่องเที่ยว 

สาเหตุการบุกรุกพ้ืนที่ป่าของจังหวัดตรัง เนื่องจาก 
 1) ป่าบกผู้บุกรุกป่ามีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

   1.1) การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า เพ่ือใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพปลูก
ยางพาราปาล์มน้ ามัน หรือพืชเกษตรต่างๆ โดยการตัดโค่นต้นไม้ปรับสภาพพ้ืนที่จากป่าธรรมชาติเดิม 
มีการกระท าลักษณะดังกล่าวอยู่ทั่วไป จากราษฎรในพ้ืนที่และลักษณะนายทุนในบางพ้ืนที่อยู่ในท้องที่
ทุกอ าเภอของจังหวัดตรัง  
   1.2) การใช้ประโยชน์จากไม้ เพ่ือการค้า โรงงานแปรรูปไม้เพ่ือประดิษฐ
กรรมหรือการใช้ก่อสร้างบ้านเรือนของราษฎร 
  2) ป่าชายเลน ผู้บุกรุกป่ามีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

  2.1) การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า เพี่อใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพประมง
และเกษตรกรรมท้องที่อ าเภอที่มีป่าชายเลน คือ อ าเภอกันตัง อ าเภอสิเกา อ าเภอปะเหลียน อ าเภอ
ย่านตาขาว และอ าเภอหาดส าราญ ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน เนื่องจาก
ราษฎรไม่นิยมการเลี้ยงกุ้งกุลาด า และประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และควบคุมพ้ืนที่ได้   

  2.2) การใช้ประโยชน์จากไม้ป่าชายเลน เพ่ือท าอุปกรณ์การประมง 
ก่อสร้างที่พักอาศัยริมทะเลประกอบอาชีพเผาถ่าน ในพื้นที่อ าเภอกันตัง อ าเภอสิเกา อ าเภอปะเหลียน
อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอหาดส าราญ 

 2) ทรัพยากรแร่ 
 จังหวัดตรังมีการท าเหมืองแร่ 2 ชนิด คือ แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ ส่วนแร่หินอ่อนตั้งอยู่ที่อ าเภอห้วยยอด และได้รับอนุญาต
ประทานบัตรแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดด าเนินการท าเหมือง เนื่องจากปัจจุบันราคาแร่หินอ่อนตกต่ ามาก ท าให้
ไม่คุ้มทุน ส าหรับแร่อ่ืนๆ เช่น ดีบุก มีการผลิตกันมากในอดีต โดยจังหวัดตรังเคยเป็นแหล่งดีบุกขนาด
ใหญ่ของประเทศ  

 3) พื้นที่ชุ่มน้ า 
 พ้ืนที่ชุ่มน ้า(Wetland)หมายถึงลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็นพ้ืนที่ลุ่มพ้ืนที่

ราบลุ่มพ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะพ้ืนที่ชุ่มน ้ามีน ้าท่วมมีน ้าขังพ้ืนที่พรุพ้ืนที่แหล่งน ้าทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่มีน ้าขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราวทั้งที่เป็นแหล่งน ้านิ่งและทั้งที่เป็น
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น ้ากร่อยและน ้าเค็มรวมไปถึงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน ้าลดลงต ่าสุดมีความ
ลึกของระดับน ้าไม่เกิน 6 เมตร 

คุณประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มน ้าคือการเป็นแหล่งน ้าแหล่งเก็บกักน ้าฝนเป็นแหล่งทรัพยากรและ
ผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้และมีความส าคัญต่อการคมนาคมใน
ท้องถิ่นรวมถึงการเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์อันมีความส าคัญทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งของผู้ผลิตที่ส าคัญในห่วงโซ่อาหารนอกจากนี้บางแห่งยังมี
ความส าคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ
เป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยาอีกด้วย 

พ้ืนที่ชุ่มน ้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมูเกาะลิบง–ปากน ้าตรังมีพ้ืนที่
ประมาณ 515,745 ไร่ประกอบด้วย แม่น ้าล าคลองร่องน ้าน ้าตกบ่อน ้าร้อนถ ้าและธารลอดป่าพรุป่าเสม็ด
ป่าจากปากแม่น้ า ป่าชายเลนป่าชายหาดชายฝั่งทะเลสันทรายหาดทรายหาดเลนแหล่งปะการังแหล่งหญ้า
ทะเลแหล่งสาหร่ายทะเลอ่าวและหมู่เกาะท าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นที่อยู่อาศัยของชนิด
พันธุ์ที่หายากและอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิดเช่นนกซ่อมทะเลอกแดงนกฟินฟุตนกหัวโตมาลายู
และพะยูนหมู่เกาะลิบงเป็นแหล่งชุมชนนกอพยพที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศและเป็นที่พักของนกอพยพ
จากทวีปแอฟริกาคือนกหัวโตกินปูปีหนึ่งๆอาจพบเพียงไม่กี่ครั้งหรือบางปีอาจไม่พบเลยเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของปลาเศรษฐกิจส าคัญอาทิปลาในกลุ่มปลากะพงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีความงดงามของ
ธรรมชาติเป็นแหล่งนันทนาการและแหล่งศึกษาวิจัยที่ส าคัญแหล่งหนึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบ
การใช้ที่ดินไปจากเดิมโดยเฉพาะการขยายตัวด้านการเกษตรการปลูกยางพาราปาล์มน ้ามันและการ
ขยายตัวของชุมชน 

 4) พื้นที่ชายฝั่งทะเล 
 จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ความยาวชายฝั่งทะเล  150 กิโลเมตร การส ารวจในครั้งนี้มีพ้ืนที่

สามารถท าการประเมินการเปลี่ยนแปลงได้คิดเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 151 กิโลเมตร 
เนื่องจากพ้ืนที่บางบริเวณมีการสะสมตัวออกไป  และกัดเซาะเข้ามามากส่งผลให้เส้นชายฝั่งมี
ระยะทางเพ่ิมข้ึนดังนี้ 

   4.1)ชายฝั่งมีการกัดเซาะ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 10,286 เมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 6.81 ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คิดเป็นพ้ืนที่ 81 ไร่ 

   4.2) พ้ืนที่ชายฝั่งสะสมตัว ระยะทางรวมทั้งสิ้น 16,959 เมตร หรือร้อย
ละ 11.23ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คิดเป็นพ้ืนที่ 165 ไร่  

   4.3) ชายฝั่งคงสภาพ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 123,711 เมตร  หรือร้อยละ 
81.95 ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 

   4.4) พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางรวม
ทั้งหมด 10,286  เมตร ดังนี้ 
 อ าเภอสิเกา 

 ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 1,283เมตร พื้นที่ 6 ไร่ 
 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 2,515เมตร พื้นที่ 26 ไร่  
 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง 2,110เมตร พื้นที่ 18 ไร่ 
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 อ าเภอกันตัง 
  ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 1,422 เมตร พื้นที่ 9 ไร่  
  ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะทาง 938 เมตร พื้นที่ 6 ไร่  

 อ าเภอหาดส าราญ 
 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง ระยะทาง 1,225 เมตร พ้ืนที่ 5 

ไร่     
 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง ระยะทาง 793 เมตร พื้นที่ 11 ไร่ 

มาตรการ/แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมแก่หน่วยงานและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการจัดการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบัญหาและการจัดการ

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  เพื่อให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายทะเลอย่างเหมาะสม
และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบนิเวศของหาดทรายธรรมชาติ  

๓) แก้ไขและฟื้นฟูสภาพพื้นที ่ชายฝั ่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะให้สามารถใช้
ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ตามศักยภาพ  
  5) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 แม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดตรัง 2 สาย คือ แม่น้ าตรัง และแม่น้ าปะเหลียนจากการ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ าแหล่งน้ าส าคัญดังกล่าว  ปรากฏว่าคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติอยู่ใน
ระดับดี โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2557 พบว่าอยู่ในระดับดี ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ผลการตรวจวัดพบว่าค่า DO มีค่าเฉลี่ย 4.6 มก./ล. อยู่ ในระดับพอใช้  (ค่าDO หมายถึง 
Dissolve  Oxygen ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า โดยหากน้ ามีค่า DO ≥6.0 มก./ล.เป็นน้ าดี) ค่า 
BOD มีค่า 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตรอยู่ในระดับดีและค่า FCB อยู่ในระดับดี 

 
  6) การจัดการขยะมูลฝอย 

 จังหวัดตรังยังไม่มีระบบก าจัดขยะรวม ระบบการคัดแยกเก็บและขนส่งที่ยังไม่ได้
มาตรฐานระบบก าจัดขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานบางท้องถิ่นน า
มูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไปรวมทั้ง ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยเฉพาะของ
เสียอันตรายจากบ้านเรือนยังมีการทิ้งรวมปะปนกับขยะทั่วไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที ่36 ปริมาณขยะ (ตัน) จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 

ล าดับที่ อ าเภอ ตัน/วัน 
1 เมืองตรัง 203.86 
2 กันตัง 81.91 
3 ย่านตาขาว 113.64 
4 ปะเหลียน 63.07 
5 หาดส าราย 15.13 
6 นาโยง 40.71 
7 ห้วยยอด 92.08 
8 สิเกา 36.77 
9 วังวิเศษ 41.82 

10 รัษฎา 27.06 
 
การด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดตรัง แบ่งออกเป็น 2 Cluster ใหญ่ๆ โดย

มีการรวบรวมขยะมูลฝอย จาก 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหลุมฝังกลบตามหลักวิชาการ ซึ่งมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเก็บขนรวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
  1). Cluster นครตรัง มีปริมาณขยะส่งมาก าจัด 17 แห่ง รวมกับขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครตรัง มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 100 ตัน (รวมทั้งหมด 18 แห่ง) 

 2) Cluster เมืองกันตัง มีปริมาณขยะส่งมาก าจัด 15 แห่ง รวมกับขยะในเขต
เทศบาลเมืองกันตังมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย วันละ 30 ตัน (รวมทั้งหมด 16 แห่ง) 

ปัจจุบัน จังหวัดตรังมีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยทั้งหมด 22 แห่ง ในจ านวนนี้ เป็นหลุมฝังกลบที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2 แห่ง ได้แก่ หลุมฝังกลบเทศบาลนครตรังและเทศบาลเมืองกันตัง นอกนั้น
เป็นหลุมฝังกลบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ 

 1) เทศบาลต าบลคลองเต็ง 
 2) เทศบาลต าบลท่าข้าม 
 3) เทศบาลต าบลทุ่งยาง 
 4) องค์การบริหารส่วนต าบลปะเหลียน 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านา 
 6) เทศบาลต าบลย่านตาขาว 
 7) เทศบาลต าบลสิเกา 
 8) เทศบาลต าบลควนกุน 
 9) เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร 
 10) องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด 
 11) เทศบาลต าบลล าภูรา 
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 12) เทศบาลต าบลห้วยยอด 
 13) เทศบาลต าบลวังวิเศษ 
 14) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวิเศษ 
 15) องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวตง 
 16) องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
 17) เทศบาลต าบลคลองปาง 
 18) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง 
 19) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
 20) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส าราญ 
 

  7) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
 จังหวัดตรัง มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนที่เทศบาลกันตัง โดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจากครัวเรือน ประชาชนน าส่งก าจัดถูกต้องตาม
หลักวิชาการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนค่าก าจัดของเสียอันตรายชุม
ชุนจังหวัดตรัง และได้มีการรวบรวมและส่งก าจัด ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ปริมาณขยะ
อันตรายที่ส่งก าจัด จ านวน 1 ตัน โดยการจ้างเหมาบริษัทในการก าจัด จังหวัดตรัง ด าเนินการภายใต้ 
Roadmap 4 แนวทาง คือ 
   7.1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย(ขยะมูลฝอย
เก่า)  

   7.2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม(ขยะ
มูลฝอยใหม่) ดังนี้ 
    7.2.1)  ก าหนดนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความ
ร่วมมือประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวบรวมและก าจัด มีการจัดการขยะแบบรวมศูนย์ การ
ก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานและการปรับปรุงหลุมฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    7.2.2) ก าหนดพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองกันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนเมา 
    7.2.3) การสนับสนุนวิชาการการคัดแยกขยะแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริมการคัดแยกขยะในสถานที่หลุมฝังกลบขยะรวมทั้งการแยกทิ้งของเสียอันตราย
ชุมชน โดยจัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 1 แห่งของจังหวัดตรัง ณ ศูนย์รวบรวม
ของเสียอันตรายชุมชน เทศบาลเมืองกันตัง                   
    7.2.4) สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดในการด าเนินการโครงการ
เตาเผาขยะนอกจากนี้ จังหวัดได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและออกตรวจสอบการลักลอบทิ้ง 
กากของเสียอันตราย  โดยท าหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  จ านวน 99  แห่ง เฝ้า
ระวัง ตรวจตรา โดยเฉพาะในพ้ืนที่โล่ง และไม่มีการเพาะปลูกและการส ารวจร้านรับซื้อของเก่า ปี 
2558 จ านวน 36 แห่ง ร้อยละ 100 
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   7.3) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ ให้ความรู้ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลี่ยง การใช้ถุงพลาสติก และโฟมส่งเสริมการน าเศษวัสดุธรรมชาติกลับมา
ใช้ประโยชน์จัดอบรมโครงการเสริมสร้างจิตส านึกด้านการคัดแยกขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษารวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน และจัดตั้งธนาคารขยะใน
โรงเรียน 

  7.4) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก าจัดขยะมูลฝอย 
  

 
ภาพที่ ๗ โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตรัง ปี ๒๕๕๙ ณ ราคาประจ าปี 

 
 
1.2 ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ และความส าคัญของพื้นที่ 
 1.2.1) วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 
  ตรังเมืองแห่งความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยว 
ที่ได้มาตรฐานสากล 
 1.2.2) พันธกิจของจังหวัดตรัง 
  - มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ให้มีความม่ังคั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  - พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
  - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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  - ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคสว่น    
  - เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1.2.3) เป้าประสงค์รวม 
  - เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  - ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ 
 1.2.4) ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ที่มั่นคงและยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 
  - รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น 
  - ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  กลยุทธ์ 
  - พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
  - ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  - จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมส าหรับด้านการเกษตรอุปโภค– บริโภค 
  - ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
  - ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ
เพ่ือสร้างรายได้ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  เป้าประสงค์ 
  - รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
  กลยุทธ์ 
  - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
  - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
  - พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
  - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษา เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  เป้าประสงค์ 
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  - ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
  - ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง 
  - อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง 
  - ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 
  - เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  - เสริมสร้างสังคมคุณธรรมศาสนธรรมและประเพณีวัฒนธรรม 
  - ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในขับเคลื่อนต าบลสร้างสุขให้
ครบทุกพ้ืนที่ต าบล 
  - ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 
  - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบ
และนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
  - พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งจังหวัด 
  - ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวด าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
  - ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้เกิดชุมชนสุขภาวะ(5 ดี) 
  - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และลด
การเกิดอุบัติเหตุ 
  - พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
  - พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
  - ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชนทุกช่วงวัย 
  - สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  - ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะและการประกอบอาชีพเสริม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมกับ ชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 
  - ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
  - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  - พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความ
พร้อมในการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ 
  - ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
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  - ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  - ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  - บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  - สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณา
การและเป็นระบบ 
  - ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 1.2.5. ความส าคัญของพ้ืนที่ 
  1.2.5.1) แหล่งเกษตรกรรม 
  1.2.5.2) แหล่งอุตสาหกรรมเกษตร 
  1.2.5.3) แหล่งการท่องเที่ยว 
 
1.3 ประเด็นศึกษาหลักเรื่อง มีพลัง (Synergy)  
 คณะผู้ศึกษาได้พบปะหารือกับผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรัง 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัด
ตรังเพ่ือรับทราบข้อมูล สถานะ และสภาพปัญหาของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด รวมทั้ง
หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางในการพัฒนาจังหวัดตรัง  
 นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษาได้พบปะหารือกับภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท 
วู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด จ ากัด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และผู้บริหารของ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัด  
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ส่วนที่ 2 
ผลการศึกษาพื้นที่ 

 
2.1 ผลการศึกษาประเด็นย่อยท่ี 1 ไม้ยางพาราแปรรูป 
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นรายได้เป็นอย่างให้กับประชาชน โดยมีรายได้ 12,887 ล้าน
บาทต่อปี ในปี 2561 จากการศึกษาดูงาน ณ บริษัท วู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด จ ากัด พบว่ามียอดขายลดลง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึน โดยมีตลาดใหญ่คือประเทศ
จีน และในอนาคตคาดว่าประเทศอินเดียและประเทศเวียดนามจะเป็นตลาดแห่งใหม่ 

อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ท้าทายส าหรับการพัฒนาไม้ยางพาราแปรรูป กล่าวคือ  
2.1.1 โรงงานไม้ยางพาราได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลังจากที่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ใน

ไทยลดก าลังการผลิตและรับซื้อไม้ยางพาราแปรรูปลดลงหรืองดรับซื้อไม้ยางพาราเนื่องจากประเทศ
จีนประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกา   

2.1.2 ขาดเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้มีราคาแพง เนื่องจากไม้ยางพารามี
ลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความชื้น เป็นอาหารของปลวกและแมลง จึงจ าเป็นต้องมีการอบน้ ายา 
อบแห้ง โดยใช้เทคโนโลยีที่มีราคาสูง  

2.1.3 ขาดแรงงานมีฝีมือ  
2.1.4 ปัญหาการกีดกันทางการค้าโดยใช้ข้อก าหนดของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด/สัญชาติ

ของสินค้า (Certificate of origin) ว่ามีการผลิตที่แท้จริงในประเทศใด เพ่ือใช้รับรองการขอใช้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่าง ๆ รวมถึงอาเซียน ตาม
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของแต่ละความตกลง ปัญหาด้านนวัตกรรม  

2.1.5 อุปสงค์ลดลง 
  

 
ภาพที ่๘ คณะผู้ศึกษาพบหารือกับผู้บริหารของบริษัท วู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด จ ากัด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
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 ทั้งนี้  บริษัท วู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด จ ากัด ขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับข้อมูลไม้ยางพาราแปรรูปในต่างประเทศเพ่ือการเปิดตลาดแห่งใหม่  

2.2 ผลการศึกษาประเด็นย่อยท่ี 2 อาหารทะเล 
 จากการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่ง
เป็นธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง พบว่า 90 เปอร์เซนต์ของ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมดที่รับจ้างผลิต ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น แคนาดาและจีน โดยเป็น
แรงงานต่างด้าวทั้งหมด 

 

 

ภาพที ่๙ คณะผู้ศึกษาพบหารือกับผู้บริหารของ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัด  

  
 ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ประกอบด้วย ประเภทของอาหารทะเลแช่แข็งกว่า 100 ชนิด เช่น 
ปลาแซลมอน ปลาซาบะ ปลาหมึกหั่นแช่แข็ง ซึ่งการมีสินค้าที่หลากหลายมีส่วนช่วยสนับสนุนด้าน
การตลาดให้ขยายตัวไปได้อย่างดี บริษัทยังไม่มีแผนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) มาใช้ เนื่องจากมีต้นทุน   
 ประเด็นท้าทาย คือ การก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ส าหรับอาหารทะเลใน
ประเทศไทยควรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพ่ือให้ได้รับการยอมรับในการส่งออก  
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2.3 ผลการศึกษาประเด็นย่อยท่ี 3 การท่องเที่ยว  
จากการพบปะหารือกับกับผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรัง 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัด
ตรัง สรุปได้ดังนี้ 

2.3.1 จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีธุรกิจด้านยางพาราเป็นหลัก มีโรงงานประมาณ 674 แห่ง 
2,500 คนประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร เช่น โรงงานรมควันยาง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง และอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันปาล์ม 
ทั้งนี้ มีประเด็นท้าทายคือ การส่งสินค้าแปรรูปยางแผ่น ยางแท่นไปยังต่างประเทศ เนื่องจากปัญหา
สงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา    

 

 
ภาพที่ ๑๐ คณะผู้ศึกษาพบหารือกับผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรัง 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัด
ตรัง 

 
2.3.2 ในด้านการท่องเที่ยว ได้มีการก าหนดให้จังหวัดตรังเป็นจุดหมายปลายทางของตลาด

ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งตรังมีจุดเด่นในด้านอาหาร อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตแบบ
สงบสุขตามสโลแกน “เที่ยวอย่างฟิน กินอย่างสุนทรี” และ “สโลไลฟ์สไตล์ตรัง” โดยมองว่าจังหวัด
ตรังมีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความเป็น
ธรรมชาติและเป็นแหล่งอาหารทะเล ตลอดจนมีความพร้อมในเรื่องที่พักบนชายฝั่งและเกาะต่าง ๆ 
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อย่างไรก็ตามมีประเด็นท้าทายในด้านนักท่องเที่ยวจีนต้องการน าเครื่องบิน เช่าเหมาล าบินตรงมา
จังหวัดตรังแต่สนามบินตรังยังไม่สามารถรองรับการเป็นสนามบินนานาชาติได้  
 

ตารางท่ี 37 การท่องเที่ยว ปี 2560-2561 

 มกราคม-ธันวาคม 
ปี 2561 ปี 2560 %Change 

ผู้เย่ียมเยือน 1,596,657 1,514,092 +5.48 
ไทย 

ต่างประเทศ 
1,393,840 
202,817 

1,322,758 
191,334 

+5.37 
+6.00 

รายได้ (ล้านบาท)    
ผู้เย่ียมเยือน 9,916.29 9.028.01 +9.84 

ไทย 
ต่างประเทศ 

8,117.09 
1,799.20 

9,423.38 
1,604.63 

+9.34 
+12.13 

ที่พัก    
จ านวนผู้เข้าพัก 1,148,384 1,106,716 +3.77 
อัตราการการเข้าพัก(%) 63.36 61.41 +1.95 
จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน 1,596,657 1,514,092 +5.45 
ไทย 
ต่างประเทศ 

1,393,840 
202,819 

1,322,758 
191,334 

+5.37 
+6.00 

 
 
2.4 บทวิเคราะห์ผลการศึกษากับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

          
 

ภาพที่ ๑๑ Synergy Analysis 
 
 

Competitive 
Advantage

State-
Business 

Relationship

Capacity 
Building
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตรังที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน  และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้าง
รายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในการศึกษาได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) (2) การสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) และ (3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน (State-Business Relationship) 
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ส่วนที่ 3 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
3.1 การสังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาในประเด็นการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นสู่ระดับสากล  ในส่วน
ของไม้ยางพาราแปรรูป และอาหารทะเลแช่แข็งตามระยะเวลา และแหล่งข้อมูลที่ก าหนดไว้  คณะ 
ผู้ศึกษาพบว่า จังหวัดตรังไม่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงที่มี
พ้ืนที่ปลูกยางพารามากกว่าจังหวัดตรัง แม้ไม้ยางพาราเป็นไม้เนื้อแข็ง แต่มีข้อจ ากัดที่มีส่วนผสมของ
ยางในเนื้อไม้สูง เป็นอาหารของมอดและปลวกได้ ไม้ยางพาราไม่เหมาะสมกับการใช้งานเชิงโครงการ
สร้างของอาคารเช่นเดียวกับ ไม้เนื้อแข็งชนิดอ่ืน  ๆ แม้จ ากัดดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้ด้วย 
เทคโนโลยีอาบน้ ายาเนื้อไม้ แต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และท า ให้
ราคาไม้ยางพาราที่อาบน้ ายา มีราคาสูงกว่าไม้เนื้อแข็งชนิดอ่ืน อีกทั้งในประเทศที่มีอากาศหนาว ที่ 3 
มีอากาศช่วยตัดวงจรชีวิตของมอด และปลวกได้ก็มีปลูกไม้เนื้อแข็งชนิดอ่ืนได้เพียงพอกับความ
ต้องการท าให้ไม้ยางพาราไม่มีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ใน
ส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งนั้น มีความจ าเป็นต้องน าเข้าวัตถุดิบจากจังหวัดใกล้เคียง ท าให้
เห็นว่า อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้ส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดตรัง 
นอกเหนือจากการจ้างแรงงงานมากนั้น นอกจากนี้กรณีปัญหากีดกันทางการค้าโดยใช้ข้อก าหนดของ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิด/สัญชาติของสินค้า (Certificate of origin) ว่ามีการผลิตที่แท้จริงในประเทศใด 
เพ่ือใช้รับรองการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการน าเข้าสินค้า ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่าง ๆ 
รวมถึงอาเซียน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละความตกลง ปัญหาด้านนวัตกรรม และอุปสงค์
ลดลง  อย่างไรก็ตาม พบว่า ในกรณีของการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่
พอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ เนื่องจากลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม เช่น 
วัฒนธรรมด้านอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ มีเสน่ห์ เขา ป่า น้ า 
ทะเลรวมอยู่ ในจังหวัดตรัง รวมถึงเทศกาลท้องถิ่น  แม้จะมีประเด็นท้าทายเกี่ยวกับขาดที่ พัก
ระดับพรีเมียม ปัญหาจากกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า ควรส่งเสริม
ให้จังหวัดตรังเป็นเมืองแห่งความสุข (Trang “Wellness City”) ที่เป็นแหล่งพักผ่อนด้านสุขภาพ ใน
การเพ่ิมขีดความสามารถ ด าเนินการส่งเสริมการลงทุน จัดเส้นทางสุขภาพ พัฒนาแหล่งน้ า และเน้น
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ออกแบบให้กับคนทุก ๆ กลุ่ม 
โดยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนปกติ และผู้พิการ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน เน้นกลยุทธ์
การจัดท าวิสัยทัศน์และมีพันธกิจร่วมกัน  (Shared Vision & Commitment) ของภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อร่วมมือกันสร้างให้จังหวัดตรังเป็นเมืองแห่งความสุข 
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3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

          3.2.1 ก าหนดกลยุทธ์การจัดท าวิสัยทัศน์และมีพันธกิจร่วมกัน  (Shared 
vision & Commitment) ของภาครัฐและภาคเอกชนก าหนดเป้าหมาย และทิศทางในการ
พัฒนาจังหวัดตรัง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 3.2 .2  คณะผู้ ศึกษาเสนอให้ จั งหวัดตรังเป็นเมืองแห่ งความสุข  (Trang 
“Wellness City”) เพื ่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และแนวโน้มการรักษาสุขภาพที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชน โดยใช้กลยุทธ์ “ได้เหมือนกันแต่ถูกกว่า” โดยการจัดท า Wellness route พัฒนา
แหล่งน้ าพุร้อน สวนพฤกษศาสตร์ และจัดผังเมืองที่เอ้ืออ านวยต่อการเป็นเมืองเพ่ือสุขภาพ 

 3.2.3 จัดท าแผนพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน เช่น สนามบินและผังเมือง ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในจังหวัด 
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ภาคผนวก 
 

1. ก าหนดการลงพื้นที่ตามประเด็นศึกษา 
 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  
08.30 น. เดินทางจากท่ีพักสู่ควนนิโต้ 
09.00 น. ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning 

พ้ืนที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรัง ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดตรัง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง การกีฬาและท่องเที่ยว
จังหวัดตรัง 

 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
 13.00 น.  ศึกษาพ้ืนที่ในลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ Action Learning 
   พ้ืนที่ บริษัท วู้ดเวอร์ ยูไนเต็ด จ ากัด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
   บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ ากัด อ.เมือง จ.ตรัง 
   และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
 20.00 น. เดินทางกลับที่พัก 
 
2. รายช่ือสมาชิก อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักวิจัยประจ ากลุ่ม 
สมาชิก 
 1. นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์  ผู้อ านวยการส านักภาษาต่างประเทศ  

 2. นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ  ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
       กรมสรรพากร 
 3. นางวิภาวรรณ เบนนิแมน  อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ กรุงดาการ์ 
 4. นางสาวณุกุณ สีห์โสภณ  ผู้อ านวยการกองกลาง 
       ส านักงานปลัดกระทรวง 
 5. นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี   อัครราชทูตที่ปรึกษา  สอท. ณ คูเวต 
 6. นายปัฐม์ ปัทมจิตร    นักการทูตช านาญการพิเศษ 
    กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก 
 7. นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์  นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ 
    กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 8. นางสาวกัลยา ชินาธิวร   ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ 
       ส านักงานปลัดกระทรวง 
 9. นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ   อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ส านักงานส่งเสริม 
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       การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 10. นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล  ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช 
 2. ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ 
 3. นายสุวิทย์  อนันต์ 
 

 
 
 
 
 


